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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………2012,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona
Čl. I
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb. a
zákona č. 424/2010 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 odst. 1 písm. e) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
2.

V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „pozemkem nebo souborem pozemků“ nahrazují slovy
„jedním či více pozemky nebo jejich částí“.

3.

V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „nebo více městských částí na území hlavního města
Prahy, popřípadě území více krajů“ nahrazují slovy „, popřípadě území více krajů; v
případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha
celoměstského významu“.

4.

V § 2 odst. 1 písm. k) bodě 2 se za slova „odpadních vod,“ vkládají slova „stavby ke
snižování ohrožení území živelnými nebo jinými pohromami,“.

5.

V § 2 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Za stavbu se považuje také výrobek plnící
funkci stavby.“.

6.

V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „, nebo autorizovaným inspektorem“.

-27.

V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím podle
okolností stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba.“.

8.

V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s
dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4).
Dotčené orgány vydávají
a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony
autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je
závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto
zákona.
_________________________________
4)
Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a
lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
9.

V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou
variantu samostatně.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.
10.

V § 4 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11.

V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

-312.

V § 12 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „vede systém stavebně technické
prevence, v němž“.

13.

V § 12 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c),
které zní:
„c) může pověřit provozováním systému stavebně technické prevence organizační
složku státu.“.

14.

V § 12 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

15.

V § 13 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) obecní úřad obce s rozšířenou působností8),“.

16.

V § 13 odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).
17.

V § 13 odst. 1 písm. e) se číslo „2006“ nahrazuje číslem „2011“.

18.

V § 13 odstavec 2 zní:
„(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle tohoto zákona
u veřejné technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 včetně
budov, u staveb v působnosti speciálních stavebních úřadů (§ 15), nebo u souboru
staveb, jehož součástí je jedna či více staveb v působnosti speciálních stavebních úřadů
(§ 15). U dopravních staveb uvedených v § 15, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou
působností není speciálním stavebním úřadem, je obecní stavební úřad obce
s rozšířenou působností příslušný k vedení společného územního a stavebního řízení
podle § 94a. Speciální stavební úřad má ve společném řízení postavení dotčeného
orgánu příslušného k vydání závazného stanoviska.“.

-419.

V § 13 odst. 3 se slova „g) nebo určenému podle odstavce 2“ nahrazují slovem „e)“.

20.

V § 13 odst. 4 se slova „g) a v odstavci 2“ nahrazují slovem „e)“.

21.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
„§ 13a
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu

(1) Obecný stavební úřad uvedený v § 13 vykonává činnost na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu prostřednictvím zaměstnanců splňujících kvalifikační
požadavky podle tohoto zákona; jde-li současně o úředníka územního samosprávného celku,
musí splňovat také požadavky podle zvláštního právního předpisu17).
(2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
(3) Úředník splňující kvalifikační požadavky podle tohoto zákona, ale nesplňující
požadavky podle zvláštního právního předpisu17), může vykonávat činnost na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených
požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační
požadavky podle tohoto zákona a požadavky podle zvláštního právního předpisu17),
maximálně však po dobu 18 měsíců.“.

22.

V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Stavební úřady v rámci spolupráce při provozování systému stavebně technické
prevence ministerstva předávají ke zpracování provozovateli systému informace o
výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby, pokud jsou jim takové informace
předávány nebo pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti. Rozsah a způsob předávání
informací podle věty první provozovateli systému stanoví prováděcí právní předpis.“.

-523.

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 složek“.

24.

V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a u staveb jaderných zařízení10)“ nahrazují slovy „, 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 více10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:
„10) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.
25.

V § 16 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské
úřady, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních
ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich
dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin,
s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu podle
odstavce 2 písm. d) a staveb vodních děl.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
26.

V § 17 odst. 1 se slova „123, 124 a 126“ nahrazují slovy „123 a 124“.

27.

V § 17 odst. 2 se za slova „části čtvrté“ vkládají slova „hlavy I dílu 1 a podle“ a slova
„123, 124 a 126“ se nahrazují slovy „123 a 124“.

28.

V § 19 odstavec 2 zní:
„(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje,
zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1).
Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.“.

CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

-629.

V § 20 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
30.

V § 20 odstavec 1 zní:
„(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost
seznámit se s návrhy zadání, územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím
uplatňování ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.“.

31.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

32.

V § 23 odst. 1 a v § 23 odst. 2 větě druhé se slova „, popřípadě konceptu“ zrušují.

33.

V § 24 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„(1) Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost podle
§ 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační požadavky
pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem územního
plánování, vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 prostřednictvím
úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací
činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17) a splňuje kvalifikační požadavky
vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu17) o
vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije.
_________________________________
17) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
34.

V § 24 odst. 3 písm. a) se slova „3 roky“ nahrazují slovy „18 měsíců“.

35.

V § 24 odst. 3 písm. b) se slova „příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru
územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3
roky“ nahrazují slovy „v oboru územní plánování, urbanismus, architektura, městské
inženýrství, geodézie, geografie, anebo krajinné inženýrství nebo vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 18 měsíců“.

36.

V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně plánovací
činnost podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených
požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího
kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše však po dobu 3
let.“.

-737.

V § 30 odst. 4 se slova „jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně
plánovací dokumentace“ nahrazují slovy „podle § 25“.

38.

V § 33 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky
územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a
dobu konání veřejného projednání nejméně 30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání
písemných připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne
veřejného projednání. Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 odst. 1 až 3 se použijí přiměřeně.“.

CELEX: 32001L0042

39.

V § 33 odst. 5 větě druhé se za slovo „věcí“ vkládají slova „a Ministerstvem životního
prostředí“.

CELEX: 32001L0042

40.

V § 33 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací
podle odstavců 3 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání
stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí
stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které
Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení
podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud
Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v
prodloužené lhůtě, je možné politiku územního rozvoje schválit i bez jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že politika územního rozvoje má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření
uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

41.

V § 33 odst. 8 větě první se za slovo „připomínky“ vkládají slova „obcí a“.

CELEX: 32001L0042

-842.

V § 34 odst. 1 písm. a) se za slovo „připomínek“ vkládají slova „obcí a“.

43.

V § 34 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

44.

V § 35 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

„e) stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle
přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, zda má být
aktualizace politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno g).
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

45.

V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy o
uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání písemných
připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění
návrhu. Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
CELEX: 32001L0042

46.

V § 35 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Vyhodnocení vlivů aktualizace na
udržitelný rozvoj území se zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo
životního prostředí ve stanovisku podle § 35 odst. 2 písm. f).“.

CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0042

47.

V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci
politiky územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez
předložení zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje. Při této aktualizaci se
použijí přiměřeně § 33 a 34.“.

-948.

V § 36 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Záležitosti týkající se rozvoje
území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, mohou být součástí
zásad územního rozvoje, pokud to ministerstvo ve stanovisku podle § 37 odst. 9
nevyloučí. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit
jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit (dále jen „územní
rezerva“). V územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)], které
by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na
plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad
územního rozvoje. Současně s návrhem zásad územního rozvoje se zpracovává
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovené využití územní rezervy se
přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti
neposuzuje.“.

CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

49.

V § 36 odstavec 2 zní:
„(2) Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech uložit
prověření změn jejich využití územní studií. V zásadách územního rozvoje lze vymezit
plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho zadání a u
regulačního plánu z podnětu i lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního plánu jako
podmínka pro rozhodování marným uplynutím uvedené lhůty zaniká. Zásady územního
rozvoje mohou stanovit podmínku vydání regulačního plánu krajem a jeho zadání jen v
dohodě s obcemi v řešeném území.“.

50.

V § 36 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zásady územního rozvoje ani
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející
svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.“.

51.

§ 37 a 38 včetně nadpisu znějí:
„Návrh zásad územního rozvoje
§ 37

(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje podmínky pro pořízení a vydání
regulačního plánu, které jsou návrhem jeho zadání (§ 36 odst. 2), a tento regulační plán bude
nahrazovat rozhodnutí o umístění záměru, který je předmětem posuzování vlivů na životní
prostředí, zašle krajský úřad návrh zadání včetně oznámení záměru příslušnému úřadu podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „příslušný úřad“) k provedení
zjišťovacího řízení11) a orgánu ochrany přírody k uplatnění stanoviska podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Závěr zjišťovacího řízení včetně stanoviska orgánu ochrany přírody

- 10 krajský úřad zohlední v návrhu zadání a připojí k odůvodnění návrhu zásad územního
rozvoje.
(3) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad územního
rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně 15 dnů předem
dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění
stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit
připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení
každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se
nepřihlíží.
(5) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh zásad
územního rozvoje sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním zásad územního
rozvoje přímo ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát o konzultace projeví
zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem
životního prostředí konzultací účastní.
(6) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, ministerstva a krajské
hygienické stanice. Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad uvedeným ministerstvům a
krajské hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a vyzve je k uplatnění vyjádření k
vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. K později uplatněným vyjádřením se
nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a krajská hygienická stanice uvedou připomínky k
zajištění vyváženého vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území a k výběru
varianty řešení.
(7) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle
odstavců 3 až 6 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem
podle § 4 odst. 2, a ministerstvu. Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30
dnů od obdržení uvedených podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního
prostředí sdělí krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro
uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního
prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné
zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(8) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(9) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního rozvoje z
hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a
mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, a to do 30 dnů od obdržení

- 11 podkladů podle odstavce 7 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné
zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(10) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z
hledisek uvedených v odstavci 9, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě
potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

§ 38
(1) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání návrhu zásad územního rozvoje a zajistí
řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8).
(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad
na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i
podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování
vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků
projednání, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty
krajský úřad zajistí upravení návrhu.
(3) Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit
nový návrh zásad územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho zpracování. K návrhu pokynů
si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku uvede, zda má být nový návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Návrh pokynů předloží spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje ke
schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje, jsou jejich změnou.“.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

52.

V § 39 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Upravený a posouzený návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí
veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15
dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání krajský úřad přizve jednotlivě
ministerstvo, dotčené orgány, obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím
(dále jen „dotčené obce“) a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné
technické infrastruktury (dále jen „oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti mohou
podat námitky proti návrhu zásad územního rozvoje. Námitky s odůvodněním a
vymezením dotčeného území lze uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

- 12 Dotčené orgány a ministerstvo uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání (§ 37 odst. 3) změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit
připomínky k návrhu a vyhodnocení. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
musí být na tuto skutečnost upozorněni.“.
CELEX: 32001L0042

53.

V § 39 odstavec 4 zní:
„(4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní stanovisko v
uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad
zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje v souladu s výsledky projednání.“.

CELEX: 32001L0042

54.

V § 39 odst. 5 větě první se slova „posoudí se přiměřeně podle § 38 a koná se
opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů“ nahrazují slovy „krajský
úřad si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny“.

CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

55.

V § 39 odst. 5 se za větu první vkládají věty „Ministerstvo životního prostředí ve
stanovisku uvede, zda podstatná úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí, popřípadě stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případně upravené nebo doplněné
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle odstavců 1
až 3.“.

56.

V § 40 odstavec 2 zní:

a)
b)
c)
d)
e)

„(2) Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze
správního řádu zejména
výsledek přezkoumání podle odstavce 1,
základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
stanovisko podle § 37 odst. 7,
sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 7 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.“.

CELEX: 32001L0042
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V § 42 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v
uplynulém období a zašle ho ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům,
dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního
prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu ministerstvo
a dotčené orgány vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce připomínky a
Ministerstvo životního prostředí stanovisko zpracované podle kritérií přílohy č. 8
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém uvede, zda mají být
aktualizace nebo nový návrh zásad územního rozvoje posouzeny z hlediska vlivů na
životní prostředí a případně stanoví požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu a Ministerstvu životního prostředí
nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska.
K vyjádřením a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
(2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje veřejnou
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

58.

V § 42 odstavec 3 zní:
„(3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke
schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje
nebo jejich poslední aktualizace.“.

CELEX: 32001L0042

59.

V § 42 odst. 4 se za slova „až 41“ vkládají slova „s výjimkou vyhodnocení vlivů
aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území, které se zpracovává jen
pokud Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle odstavce 1 uvedlo, že má
být tato aktualizace posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí“.

CELEX: 32001L0042

60.

V § 42 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
„(6) Dojde-li ke zrušení části zásad územního rozvoje nebo nelze-li podle nich
rozhodovat na základě § 41 odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným investorem
návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k)], zastupitelstvo kraje bezodkladně
rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování
zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Při aktualizaci se postupuje
obdobně podle § 36, § 37 odst. 2 až 10 a § 38 až 41. K návrhu aktualizace zásad
územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Dojde-li ke zrušení celých zásad územního rozvoje, při pořizování se naváže na
poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.

- 14 (7) Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů
na její zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úhradou
nákladů podle § 45 odst. 2 navrhovatelem.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
CELEX: 32001L0042

61.

V § 43 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu,
pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 8 nevyloučí.“.

62.

V § 43 odstavec 2 zní:
„(2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o
změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou
dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a
souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda
o parcelaci“), zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. V případě
podmínění rozhodování územní studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její
pořízení a lhůta pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst.
4); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. V případě podmínění
rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a
u regulačního plánu z podnětu lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání regulačního
plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka vydání
regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od
podání úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu.“.

63.

V § 43 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“.

64.

V § 43 odst. 4 se za slova „§ 43 až“ vkládají slova „47, § 50 až“.

65.

V § 44 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které
zní:
„e) na návrh oprávněného investora.“.
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V § 45 odst. 1 se za slovo „projektantem“ vkládají slova „a na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území“.

67.

V § 45 odst. 4 se za slovo „zpracování“ vkládají slova „, na vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území“.

68.

V § 47 odst. 1 se za slova „pořízení územního plánu“ vkládají slova „, na základě
územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů“ a slovo
„zastupitelem“ se nahrazuje slovy „členem zastupitelstva (dále jen „určený
zastupitel“)“.

69.

V § 47 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním
obcím, krajskému úřadu. V případě pořizování územního plánu jiným obecním úřadem
zašle pořizovatel návrh zadání též obci, pro kterou ho pořizuje. Pořizovatel doručí návrh
zadání veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém
uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u
pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před
uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému
úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. K připomínkám,
vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
(3) Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce 2 uvede, zda má být
návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud má být
návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud
příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast11),
doplní pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území.“.

CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

70.

V § 47 odst. 4 se slova „uplatněných požadavků a podnětů“ nahrazují slovy „výsledků
projednání“.

CELEX: 32001L0042
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V § 47 odst. 5 větě druhé se slova „konceptu územního plánu ověřujícího variantní
řešení“ nahrazují slovy „variantního řešení návrhu“.

72.

§ 48 a 49 se včetně nadpisu zrušují.

73.

§ 50 a 51 včetně nadpisu znějí:
„Návrh územního plánu
§ 50

(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního
plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Náležitosti
obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví
prováděcí právní předpis.
(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu územního plánu
a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, nejméně 15 dnů
předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán
pořizován, a sousedním obcím; krajskému úřadu zároveň předá návrh územního plánu pro
posouzení podle odstavců 6 až 8 spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud se zpracovává. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Pokud návrh územního plánu obsahuje návrh
zadání regulačního plánu (§ 43 odst. 2), postupuje se přiměřeně podle § 37 odst. 2.
(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode
dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
(4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zjištěn
významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci s
Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh územního plánu příslušným orgánům sousedního
státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu přímo ovlivněno, a nabídne mu
konzultace. Pokud tyto orgány o konzultace projeví zájem, pořizovatel se ve spolupráci s
Ministerstvem zahraničních věcí konzultací účastní; k účasti přizve Ministerstvo životního
prostředí a krajský úřad.
(5) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí. Vyjádření k
tomuto vyhodnocení sdělí pořizovateli do 30 dnů od předložení podkladů, jinak se k němu
nepřihlíží.
(6) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území,
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4
příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Příslušný
úřad stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které
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uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní plán vydat i bez
jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne,
že územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem
posouzení vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany
přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(8) Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z hledisek
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od
obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, je možné územní plán vydat i bez
jeho stanoviska.
(9) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z
hledisek uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení
krajského úřadu o odstranění nedostatků.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

§ 51
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání
návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8); na základě
vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí upravení návrhu.
(2) Pokud návrh územního plánu obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na
základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zastupitelstvu obce ke schválení návrh výběru
nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se
tyto podmínky odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou. Zastupitelstvo obce je
při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.
(3) Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit
nový návrh územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro
jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel vyžádá stanovisko příslušného úřadu a
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu,
v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.“.
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74.

V § 52 odstavec 1 zní:
„(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se
koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve
jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.“.

CELEX: 32001L0042

75.

V § 52 odst. 2 se slova „veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch“ nahrazují slovy „řešení, oprávněný investor“.

76.

V § 52 odst. 3 větě první se slova „při veřejném projednání“ nahrazují slovy „do 7 dnů
ode dne veřejného projednání“.

77.

V § 52 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od
společného jednání (§ 50) změněny.“.

CELEX: 32001L0042

78.

V § 52 odst. 4 se za slovo „rozvoje“ vkládají slova „nebo regulačního plánu vydaného
krajem“.

79.

V § 53 odstavce 1 až 3 znějí:
„(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání,
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim
ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský
úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s
návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu
návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního
plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad
ve stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné

- 19 vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, postupuje se
obdobně podle § 51 odst. 3.“.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

80.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

V § 53 odstavec 5 zní:
„(5) Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze
správního řádu zejména
výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6,
sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.“.

CELEX: 32001L0042

81.

V § 55 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Na projednání návrhu této zprávy
se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5.
Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí této zprávy,
postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.“.

CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

82.

V § 55 odstavec 2 zní:
„(2) Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování
územního plánu nebo postupem podle odstavce 3, postupuje se dále v rozsahu této
změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47.“.

CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

83.

V § 55 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na
základě § 54 odst. 4 a 5, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního
plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani
zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. V rozsahu této změny
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vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu
do souladu s územně plánovací dokumentací kraje nezpracovává. Dojde-li ke zrušení
celého územního plánu, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl
zrušením zpochybněn.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
84.

V § 56 se slova „, popřípadě konceptu“ zrušují.

85.

V § 61 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem
je závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem
lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která
územní rozhodnutí nahrazuje.
(3) Pokud část regulačního plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí11), posuzují se vlivy tohoto záměru.
Postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu se spojují
u záměru
a) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
b) u kterého je příslušným úřadem krajský úřad, a
c) u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů
nevyloučil.
V těchto případech se posudek o vlivech záměru na životní prostředí nezpracovává.
Spojení postupů posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu je
vyloučeno u záměru vyžadujícího posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících
hranice České republiky.“.
CELEX: 31985L0337

86.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

87.

V § 61 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je uveden v
odstavci 3, zvláštní ustanovení tohoto zákona upravující posuzování vlivů regulačního
plánu na životní prostředí se nepoužijí. U podlimitních záměrů příslušný úřad postupem
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sdělí, zda záměr bude podléhat
zjišťovacímu řízení.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
CELEX: 31985L0337
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V § 62 odst. 2 písm. c) se slova „nebo pokud nahrazuje plán společných zařízení
komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu“ zrušují.

89.

V § 63 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Náklady na zpracování návrhu
regulačního plánu z podnětu projektantem a náklady na zpracování dokumentace vlivů
záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává (dále jen „dokumentace vlivů“), hradí
obec nebo kraj příslušný k jeho vydání.“.

90.

V § 63 odst. 1 větě druhé se za slovo „projektantem“ vkládají slova „, na dokumentaci
vlivů a na mapové podklady“.

91.

V § 63 odst. 2 se slova „mapové podklady a označení řešené plochy tabulí“ nahrazují
slovy „dokumentaci vlivů, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány“.

92.

V § 63 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

93.

V § 64 odstavce 2 až 4 znějí:

a)
b)
c)
d)

„(2) Pokud není zadání regulačního plánu se závěrem zjišťovacího řízení součástí
územního plánu nebo zásad územního rozvoje, zpracuje pořizovatel současně s návrhem
zadání i oznámení záměru. Návrh zadání s oznámením záměru pořizovatel
doručí veřejnou vyhláškou,
zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je též
obci, pro kterou regulační plán pořizuje,
zašle příslušnému úřadu, který je bezodkladně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup,
zašle dotčeným orgánům a dotčeným obcím neuvedeným v písmenu b), které
bezodkladně určí příslušný úřad; obce oznámení bezodkladně zveřejní na svých úředních
deskách.
(3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání
regulačního plánu s oznámením záměru písemně požadavky na obsah zadání a
vyjádření k oznámení záměru. Orgány uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) mohou
uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém
uvedou požadavky na obsah zadání, a vyjádření k oznámení záměru. Orgán ochrany
přírody uplatní ve stejné lhůtě stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny, pokud již není součástí oznámení záměru. K později uplatněným požadavkům a
vyjádřením se nepřihlíží. Obdržené požadavky, vyjádření a stanoviska pořizovatel předá
příslušnému úřadu.
(4) Příslušný úřad vydá do 10 dnů ode dne předání požadavků, vyjádření a stanovisek
závěr zjišťovacího řízení, který zašle pořizovateli a současně ho zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

CELEX: 31985L0337
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
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V § 64 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Na základě uplatněných vyjádření, stanoviska a závěru zjišťovacího řízení
pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému
zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly
uplatněné požadavky, stanovisko a závěr zjišťovacího řízení do jeho návrhu
zapracovány.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
CELEX: 31985L0337

95.

V § 65 odst. 1 písm. b) se slovo „provedení“ zrušuje.

96.

V § 65 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů příslušnému úřadu.
(3) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a d) a
dotčeným obcím místo a dobu konání společného jednání o návrhu regulačního plánu a
dokumentaci vlivů, a to nejméně 15 dnů předem. Současně tyto orgány vyzve k
uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů do 30
dnů ode dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům a vyjádřením se
nepřihlíží. Obdržená stanoviska a vyjádření pořizovatel zašle příslušnému úřadu.“.

CELEX: 31985L0337

97.

V § 65 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:
„(4) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu a dokumentaci vlivů veřejnou
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně
připomínky k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky a vyjádření pořizovatel zašle v
kopii příslušnému úřadu.
(5) Příslušný úřad uplatní u pořizovatele stanovisko k posouzení vlivů návrhu
regulačního plánu na životní prostředí do 15 dnů ode dne obdržení kopií stanovisek,
připomínek a vyjádření. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí pořizovateli
nejpozději do 15 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska
prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko neuplatní ve lhůtě
podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné regulační plán vydat i bez jeho
stanoviska.
(6) Pokud příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce 5 určí, že regulační plán má
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i odst. 9 až 11 zákona o
ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede orgán ochrany přírody ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(7) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu.“.

CELEX: 31985L0337
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V § 66 odst. 2 větě první se slova „smlouvu s vlastníky pozemků a staveb, které jsou
dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a
souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda
o parcelaci“) nahrazují slovy „dohoda o parcelaci“.

99.

V § 66 odst. 3 písm. a) se slova „, popřípadě rozhodnutí“ zrušují.

100. V § 66 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „; v případě, že záměr klade
nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na
veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s
příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, které zajistí
vybudování nebo úpravu této infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění
záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných prostranství“.

101. V § 66 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud krajský úřad ve stanovisku podle odstavce 3 písm. a) určí, že regulační plán
má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení
vydaných zásad územního rozvoje nebo územního plánu z hlediska těchto vlivů,
postupuje se podle § 45i odst. 9 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační
opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2
písm. b).“.
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

102. § 67 a 68 včetně nadpisů znějí:
„§ 67
Řízení o regulačním plánu
(1) Upravený a posouzený návrh regulačního plánu, dokumentaci vlivů a oznámení o
konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21)
návrhu a dokumentace vlivů se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému
projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je regulační plán pořizován, a
dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit připomínky a
osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené
orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání (§
65 odst. 3 až 6) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny.

- 24 (3) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vydaného krajem, se
nepřihlíží.
(4) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání,
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od
obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má
se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
CELEX: 31985L0337

§ 68
Posouzení regulačního plánu pořizovatelem
(1) Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu regulačního plánu z
podnětu v souladu s výsledky projednání; úpravu regulačního plánu na žádost zajišťuje na
základě předání výsledků projednání žadatel.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu regulačního
plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve stanovisku
uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Upravený
návrh a dokumentace vlivů se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 67.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh regulačního plánu přepracovat, postupuje se
obdobně podle § 65 odst. 2 až 6, § 67 a přiměřeně podle § 66.
(4) Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(5) Součástí odůvodnění regulačního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze
správního řádu zejména
a) výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4,
b) zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů,
c) stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na životní
prostředí,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle písmene c) zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.“.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

- 25 103. V § 69 odst. 2 se číslo „1“ nahrazuje číslem „4“.

104. § 71 včetně nadpisu zní:
„§ 71
Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu
(1) Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní
rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen
a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.
(2) Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí
3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta
delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena
změnou regulačního plánu v době jeho platnosti. Regulační plán však nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo vzniklo-li na základě ohlášení stavebního záměru podaného v době platnosti právo
stavbu provést, nebo
b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, anebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.

- 26 (3) Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného
zastupitelstva. Při změně regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 61 až
65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69. Při zrušení regulačního plánu se postupuje
přiměřeně podle § 61, 67 a 69, ustanovení o zadání a o posuzování vlivů se přitom nepoužijí.
(4) Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně vydanou
územně plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou územního rozvoje anebo
následně vydaným územním plánem. Do té doby nelze rozhodovat podle částí regulačního
plánu, které jsou v rozporu s touto územně plánovací dokumentací nebo politikou územního
rozvoje. Při této změně regulačního plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
(5) Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán z podnětu s následně vydanými
zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje. Do té doby nelze postupovat podle
částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s těmito zásadami nebo politikou územního
rozvoje. Při této změně regulačního plánu postupuje kraj jako při změně z vlastního podnětu.
(6) Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní odstavec 2
obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán. Regulační plán pořízený
na žádost pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se regulační plán vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena. Regulační plán pořízený na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného
zastupitelstva pouze na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající. Bez
takové žádosti lze regulační plán pořízený na žádost změnit nebo zrušit z důvodů uvedených
v odstavci 4 nebo 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb nebo
veřejně prospěšných opatření. Při změně nebo zrušení regulačního plánu pořízeného na žádost
se postupuje podle odstavce 3.
(7) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5 ke změně regulačního plánu
pořízeného na žádost a prokáže-li ten, komu přísluší vykonávat práva z regulačního plánu
vyplývající, že mu tím vznikla majetková újma, postupuje se při její náhradě obdobně podle §
102.
(8) Dojde-li ke zrušení části regulačního plánu či změně nebo zrušení rozhodnutí o
námitkách, je obec nebo kraj příslušný k vydání tohoto regulačního plánu povinen bez
zbytečného odkladu zajistit pořízení a vydání jeho změny nebo rozhodnout o jeho zrušení. Při
této změně se postupuje přiměřeně podle § 61 a § 64 odst. 2 až 7 a obdobně podle § 65 a § 67
až 69, při zrušení se postupuje podle odstavce 3. Dojde-li ke zrušení celého regulačního plánu,
při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn, pokud příslušné
zastupitelstvo u regulačního plánu pořizovaného z podnětu nerozhodne, že regulační plán
nebude pořizován.“.

105. § 72 až 75 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 31 zrušují.

106. V § 76 odst. 1 se slova „jejich vliv na využití území“ nahrazují slovy „vliv jejich
užívání na území“.

107. V § 77 odst. 1 písmeno c) zní:

- 27 „c) změně vlivu užívání stavby na území,“.
108. V § 77 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

109. § 78 zní:
„§ 78
(1) Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96
nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a.
(2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán.
(3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li
podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační
plán.
(4) Stavební úřad může podle § 96a spojit vydání územního souhlasu se souhlasem
s provedením ohlášeného stavebního záměru.
(5) Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a) a
současně je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116), lze uzavřít
veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.
(6) Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v
§ 104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle
zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení, stanovit, že k jejich
provedení nebude vyžadovat ohlášení.“.

110. Za § 78 se vkládá nový § 78a, který včetně nadpisu zní:
„§ 78a
Veřejnoprávní smlouva
(1) Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o
změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní
rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
(2) Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje
kromě označení smluvních stran náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů
a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s
požadavky § 90. Žadatel v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly
účastníky územního řízení. K návrhu připojí dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání
územního rozhodnutí, včetně situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná
stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů. Žadatel k návrhu připojí doklad
prokazující jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit,
nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám
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případech, kdy byl záměr posouzen z hlediska vlivů provedení záměru na životní prostředí,
předložit rovněž v elektronické podobě.
(3) Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho
předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad
vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů.
Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme nebo
odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
(4) Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní
smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, a grafickou přílohu
k vyznačení účinnosti.
(5) Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení
účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů. Veřejnoprávní smlouvu s vyznačením účinnosti
doručí místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu
podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
(6) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, není-li
dohodnuta doba delší, nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají
a) bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech,
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době její účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.
(7) Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně.
Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní
smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem územního řízení, nevyjádří souhlas
s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení
postupem podle § 93 odst. 3; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti
veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 93 odst. 3.
(8) Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení
žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí,
byla-li realizace záměru již zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody
stavebního úřadu a žadatele za podmínek § 94 odst. 1, postupem podle odstavce 1 až 4.
Veřejnoprávní smlouvu lze z moci úřední změnit nebo zrušit samostatným výrokem v
rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
(9) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle
správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní
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15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(10) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí,
stanoví prováděcí právní předpis.“.

111. V § 79 odstavce 2 až 5 včetně poznámky pod čarou č. 59 znějí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

„(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná
pásma pozemních komunikací,
stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na
pozemních komunikacích,
opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1),
propustky na neveřejných účelových komunikacích,
cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti,
antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách,
oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních
pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému
ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu
na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy,
stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách,
pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení
nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je
umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z
celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou
rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice
pozemku,
stavby mostních vah,
přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně
přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
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parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního
pásma.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2
písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní
památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny32).
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na
životní prostředí.
(5) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo
terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb
technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
_________________________________
59) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.
s)

112. V § 79 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a
udržovací práce.“.
113. V § 80 odst. 2 písmeno c) zní:
„c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy,“.
114. V § 80 odst. 2 písm. e) se slova „přesahující výměru 300 m2“ zrušují.

115. V § 80 odstavec 3 zní:
„(3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují
a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které
nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím1),
pokud nedochází k nakládání s odpady,
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neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou
způsobit znečištění životního prostředí,
c) změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,
d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi,
jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,
e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku
rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo
podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo
výbušnin, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení
bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci.“.
116. V § 80 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů na
životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích12).“.
117. § 81 včetně nadpisu zní:
„§ 81
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu
užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání
stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí11) nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.“.

118. V § 82 odst. 2 se slova „a staveb na nich“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují
slova „, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně
prospěšné stavby (§ 101)“.

119. V § 82 odst. 3 se slovo „nevydává“ nahrazuje slovem „nevyžaduje“, slovo „jiným“ a
slova „, popřípadě není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování
pozemků“ se zrušují.

120. V § 82 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení
nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým
současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodování v území
podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.“.
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122. V § 85 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

123. § 86 a 87 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 znějí:
„§ 86
Žádost o vydání územního rozhodnutí
(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo
stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním
rozhodnutím přímo dotčeno.
(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést
stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4
odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat
územní rozhodnutí,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo
plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné
dopravní a technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.
(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li
pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
(4) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými
negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za
hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání
rozhodnutí o ochranném pásmu.
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jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze žadateli. Pokud
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována projektantem, stavební úřad
řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze žadateli.
(6) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního
rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně
rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní
předpis. Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle
zvláštních právních předpisů60), které upravují nové využití území, pokud náležitosti takové
dokumentace jsou stanoveny zákonem.
§ 87
Zahájení územního řízení
(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní
jednání a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se
doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a
dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým
počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům
řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě.
(2) V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo záměrů
umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad nařídí k projednání
žádosti veřejné ústní jednání. Pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a dalších
úkonů v řízení se použije odstavec 1 obdobně; konání veřejného ústního jednání se oznamuje
veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu
musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel
zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno veřejné ústní
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání
veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a
o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované
veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv
účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost
vyvěšení informace splnil.
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a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů; obci, která
je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) se doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem. Účastníci řízení podle
§ 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(4) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených
žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne
zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce
2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.
(5) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 2 stanoví prováděcí právní
předpis.
_________________________________
60) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
CELEX: 31985L0337

124. Na konci textu § 88 se doplňují slova „, pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a
technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky
veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad
územní řízení zastaví.“.

125. V § 89 nadpis zní:
„Závazná stanoviska, námitky a připomínky“.
126. V § 89 odstavec 1 zní:
„(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při
veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky
veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí
být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení
uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.“.
CELEX: 31985L0337

- 35 127. V § 89 odst. 3 se slova „nesplňují uvedené požadavky“ nahrazují slovy „překračují
rozsah stanovený v odstavci 4“.

128. V § 89 odst. 4 se slova „písm. a), b) a d)“ nahrazují slovy „písm. a) a b)“ a slovo
„, pokud“ se nahrazuje slovy „pouze v rozsahu, v jakém“.

129. V § 89 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.“.

130. V § 89 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavce 1 až 4 musí být účastníci
řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
131. V § 89 odst. 6 se slova „obecných požadavků na využití území,“ zrušují, za slova
„závazných stanovisek“ se vkládají slova „, popřípadě rozhodnutí“, slovo „práva“ se
zrušuje a za slovo „vlastnických“ se vkládají slova „nebo jiných věcných“.

132. § 91 včetně nadpisu zní:
„§ 91
Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
(1) Územní řízení lze spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu11) u záměrů
a) uvedených v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11),
b) u kterých příslušným úřadem je krajský úřad a
c) u kterých proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí11),
pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil.
(2) Spojení územního řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí je vyloučeno u záměrů vyžadujících posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky. Při spojení územního řízení s vybranými postupy při
posuzování vlivů na životní prostředí nelze vést spojené územní a stavební řízení.
(3) Stavebním úřadem příslušným k územnímu řízení spojenému s vybranými postupy
při posuzování vlivů na životní prostředí je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(4) Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí kromě náležitostí podle § 86
odst. 2 také dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí11). Žádost a dokumentace k ní připojované se podávají také v elektronické
podobě. Stavební úřad může v odůvodněných případech, zejména z technických a
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grafických příloh dokumentace. Posudek o vlivech záměru na životní prostředí se v těchto
případech nezpracovává a nepředkládá. Příslušný úřad si v odůvodněných případech, zejména
v pochybnostech o správnosti údajů uvedených v dokumentaci, opatří odborné posouzení,
které není posudkem podle zvláštního právního předpisu a které se nezveřejňuje a
neprojednává. Zpracovatel odborné posouzení zpracuje pouze v rozsahu a s náležitostmi
požadovanými příslušným úřadem.
(5) Stavební úřad bezodkladně po podání žádosti zašle příslušnému úřadu dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí a posoudí úplnost žádosti a k ní připojované dokumentace.
V případě, že zjistí, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo mu příslušný úřad na základě
obdržených podkladů sdělí, že dokumentace vlivů záměru na životní prostředí není úplná
nebo nesplňuje požadavky závěrů zjišťovacího řízení, stavební úřad řízení přeruší a vyzve
žadatele k doplnění žádosti. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze žadateli.
(6) Splňuje-li žádost o vydání územního rozhodnutí, včetně dokumentace k žádosti o
vydání územního rozhodnutí a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, požadavky
právních předpisů a závěru zjišťovacího řízení, stavební úřad při oznámení zahájení územního
řízení zveřejní žádost o vydání územního rozhodnutí a připojené dokumentace způsobem
umožňujícím dálkový přístup; zveřejňování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí na
internetu zajistí příslušný úřad podle zvláštního právního předpisu. K projednání žádosti o
vydání územního rozhodnutí a připojených dokumentací nařídí stavební úřad veřejné ústní
jednání podle § 87 odst. 2. Žadatel je povinen zajistit splnění požadavků podle § 87 odst. 2.
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání a další úkony
v řízení se doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a),
dotčeným orgánům, včetně dotčených územních samosprávných celků, které příslušný úřad
určí ve zjišťovacím řízení, jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a
c) veřejnou vyhláškou.
(7) Při uplatňování závazných stanovisek, námitek a připomínek se v územním řízení
postupuje obdobně podle § 89. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání uplatnit
připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Výsledky projednání
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předá stavební úřad bezodkladně po jeho
ukončení příslušnému úřadu.
(8) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů od předání výsledků projednání a připomínek a
stanovisek k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí uplatněných při veřejném ústním
jednání vydá stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko příslušného úřadu“) a předá je stavebnímu úřadu. Nevydá-li příslušný úřad
stanovisko ve stanovené lhůtě, vyzve jej stavební úřad k jeho vydání v dodatečné lhůtě, která
nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud příslušný úřad nevydá stanovisko ani v dodatečné lhůtě,
má se za to, že se záměrem souhlasí a stavební úřad při posouzení záměru podle § 90
přihlédne k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a k ní uplatněným připomínkám a
stanoviskům.
(9) Stavební úřad doručí stanovisko příslušného úřadu způsobem podle odstavce 6 a
současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní účastníkům řízení, aby se mohli
k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů.
(10) Stavební úřad při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 90 bere
v úvahu obsah stanoviska příslušného úřadu. V podmínkách územního rozhodnutí zajistí
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případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Územní rozhodnutí se
doručuje podle odstavce 6.“.
CELEX: 31985L0337

133. V § 92 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.

134. V § 92 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst. 1 až 3. V případě doručování
územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2
písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem záměru.
(4) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální
mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému
obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.“.
135. V § 93 odstavec 1 zní:
„(1) Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání
stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní
moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však
5 let.“.
136. V § 93 odst. 2 se slova „změně stavby“ nahrazují slovy „změně vlivu užívání stavby na
území“.

137. V § 93 odst. 3 se za slova „prodloužení lhůty“ vkládají slova „platnosti rozhodnutí“ a za
slovo „doručení“ se vkládají slova „oznámení o zahájení řízení“.

138. V § 93 odstavec 4 zní:
„(4) Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech,
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
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v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.“.
139. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Platnost původního územního rozhodnutí
není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle
§ 93 odst. 3.“.

140. V § 94 odst. 5 se slova „právní moci stavebního povolení nebo udělení souhlasu
stavebního úřadu (§ 106 odst. 1)“ nahrazují slovy „povolení stavby“.

141. Za § 94 se vkládá nový § 94a, který včetně nadpisu zní:
„§ 94a
Společné územní a stavební řízení
(1) Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno
společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“). Společná dokumentace musí
splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a požadavky na
projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení se přiměřeně použijí ustanovení o
žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o stavební povolení. Pokud povaha věci nebo
závazné stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební úřad o
vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí právní
moci územního rozhodnutí.
(2) K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí stavební úřad nařídí ústní
jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se
doručí nejméně 15 dnů předem. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a
námitek účastníků společného řízení se použijí § 89 a 114 obdobně. Stavební úřad může
upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví
lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná
stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení společného řízení a
další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o
řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení
řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85
odst. 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě.
(3) V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad nařídí
k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst. 2. Pro uplatnění
závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků společného řízení a připomínek
veřejnosti se použijí § 89 a 114 obdobně.
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rozhodne podle jejich povahy podle § 89 a § 114.
(5) Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o
povolení stavby a výroky o rozhodnutí o námitkách účastníků společného řízení. Výrok o
povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby. Po dni nabytí
právní moci výroku o umístění stavby postupuje stavební úřad podle § 92 odst. 4 a po dni
nabytí právní moci výroku o povolení stavby podle § 115 odst. 3. Doba platnosti společného
rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4. Pro prodloužení platnosti společného
rozhodnutí se použije § 115 odst. 4 obdobně.
(6) Úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručuje stavební úřad účastníkům
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků nebo není
nařízeno veřejné ústní jednání; v řízení s velkým počtem účastníků se úkony ve společném
řízení a společné rozhodnutí doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 písm. a)
a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným
v § 85 odst. 2 písm. b) a c) a v § 109 odst. 1 písm. e) až g) veřejnou vyhláškou; v ostatních
případech se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě.
(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejích příloh, společné
dokumentace a obsahové náležitosti společného rozhodnutí stanoví prováděcí právní
předpis.“.
CELEX: 31985L0337

142. § 95 a 96 včetně nadpisů znějí:
„§ 95
Zjednodušené územní řízení
(1) Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu
užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním
řízení, jestliže
a)
b)
c)
d)

záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná
práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají
společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen
na situačním výkresu.
(2) Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.

(3) Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad
rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a
nelze se proti němu odvolat. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci
usnesení podle věty první. Žádost o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se
dále projednává v územním řízení podle § 87 až 92. Pokud žádost splňuje podmínky pro
zjednodušené územní řízení, stavební úřad posoudí záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh
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žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě.
(4) Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co
jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů.
Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním
jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze
usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud
žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na
úřední desce podle odstavce 3, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení.
V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
(5) Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů
ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námitkám účastníků řízení uvedených v
odstavci 1 písm. d), pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené
orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí,
pokud v něm nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud
je záměr navržen v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje
stavební úřad obdobně podle odstavce 3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo
námitky, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po
uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.
(6) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli
stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený
doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v
měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není
stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo § 16 také stavebnímu úřadu příslušnému
k povolení stavby.
(7) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 4 stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 96
Územní souhlas
(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v
zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas
nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí11).
(2) Územní souhlas postačí v případech
a)
b)
c)
d)

stavebních záměrů uvedených v § 103,
ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
změn staveb,
změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
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pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a
výškové uspořádání prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do
1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo
veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2
nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými
látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
(3) Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném
záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu
nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na
nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr
uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu;
souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou
umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
(4) Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v
§ 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o územní
souhlas se neprojednává v územním řízení podle § 87. O námitkách osob podle odstavce 3
písm. d) se nerozhoduje. Na vydávání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Územní souhlas obsahuje identifikační údaje o žadateli, popis záměru,
identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž bude záměr uskutečněn, podmínky pro
provedení záměru a pro zpracování projektové dokumentace. Ustanovení § 92 odst. 1 se
použije přiměřeně. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní
souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem; s vyznačením
účinnosti se doručuje osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d), dotčeným orgánům a místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo
§ 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
(5) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky pro
vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob
uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne
usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se
proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního
rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele
k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která
musí být u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1
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od právní moci usnesení podle věty první.
(6) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani
územní rozhodnutí se již nevydává.
(7) Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu
nelze prodloužit.
(8) Územní souhlas nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech,
kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného
v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.
(9) Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele,
že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace
záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost oprávněného územním souhlasem
nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94
odst. 3.
(10) Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh a obsahové náležitosti
územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.“.

143. Za § 96 se vkládá nový § 96a, který včetně nadpisu zní:
„§ 96a
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(1) Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení
stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad
společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen
„společný souhlas“).
(2) Stavební úřad při posuzování žádosti o území souhlas a ohlášení stavebního záměru
postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 106.
(3) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě
společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi. Současně se společný
souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f), vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním
úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací,
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ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační
údaje o ohlášeném stavebním záměru.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení stavebního
záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě
osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d), postupuje podle § 96 odst. 5. Podané ohlášení
stavebního záměru nemá v tomto případě právní účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí.
(5) Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu
2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným
stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.“.

144. V § 97 odst. 1 se slova „schváleno její zadání“ nahrazují slovy „rozhodnuto o jejím
pořízení nebo o pořízení její změny“.

145. V § 97 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Územní opatření o stavební uzávěře lze
vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo
zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace, případně
jeho část.“.

146. V § 99 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, popřípadě podmínky pro
povolení výjimek“.

147. V části třetí hlavě III díl 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 37, 38, 61 až 63 zní:
„Díl 7
Úprava vztahů v území
§ 101
Předkupní právo
(1) K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně
prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku má obec nebo kraj
anebo stát (dále jen „oprávněná osoba“) v rozsahu vymezeném touto územně plánovací
dokumentací předkupní právo; to neplatí, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení
věcného břemene. Předkupní právo se v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje
označením nemovitosti podle zvláštního právního předpisu37) a stanovením oprávněné osoby,
v případě státu též stanovením příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace
nebo státního podniku. Textovou část územního plánu nebo regulačního plánu obsahující
vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj příslušnému katastrálnímu úřadu k
záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím účinnosti územního plánu
nebo regulačního plánu a má účinky věcného práva. Vlastník pozemku nebo stavby, u kterých

- 44 vzniklo předkupní právo podle tohoto zákona (dále jen „povinný vlastník“), má povinnost v
případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tyto k odkoupení
postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
(2) S předkupním právem státu
a) je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo příslušná státní příspěvková
organizace v souladu se zvláštním právním předpisem38), nebo
b) má právo hospodařit státní podnik v souladu se zvláštním právním předpisem61),
která je vymezena v územním plánu nebo regulačním plánu.
(3) Je-li předkupní právo vymezeno podle odstavce 1 k části pozemku, je předmětem
nabídky příslušná část pozemku. Geometrický plán a sdělení stavebního úřadu, že nemá
výhrady k předloženému návrhu dělení pozemku, nebo vydání rozhodnutí o dělení pozemku
zabezpečí a náklady s tím spojené uhradí oprávněná osoba. V tomto případě se lhůta uvedená
v odstavci 6 po dobu územního řízení přerušuje. O této skutečnosti oprávněná osoba
povinného vlastníka vyrozumí.
(4) Kupní cena pozemku, popřípadě stavby, se určí znaleckým posudkem ve výši obvyklé
ceny podle zvláštního právního předpisu62) opatřeným oprávněnou osobou; je-li oprávněnou
osobou stát, neplatí pro určení výše ceny omezení podle zvláštního právního předpisu63). Při
ocenění obvyklou cenou se za stejný nebo obdobný majetek v případě nezastavěných
pozemků považují pozemky určené pro shodný účel užívání jako veřejně prospěšné stavby
nebo veřejná prostranství uvedená v odstavci 1. Je-li cena obvyklá nižší než cena zjištěná
podle zvláštního právního předpisu, stanoví se kupní cena ve výši ceny zjištěné.
(5) Povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen tento záměr
písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná osoba využije předkupního
práva podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti za účelem zpracování
znaleckého posudku. Je-li oprávněnou osobou stát, zašle povinný vlastník oznámení
organizační složce státu či státní organizaci podle odstavce 2 nebo Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, který neprodleně zajistí zaslání oznámení příslušné organizační
složce státu nebo státní organizaci.
(6) Odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy
jí bylo oznámení doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, je povinna
v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit předmět koupě údaji podle zvláštního právního
předpisu37), uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy, která nesmí být
kratší než 30 dnů; zároveň zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký
posudek vypracovaný podle odstavce 4. Je-li předmětem předkupního práva část pozemku, je
součástí návrhu kupní smlouvy také geometrický plán vypracovaný podle odstavce 3.
(7) Pokud povinný vlastník nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy z důvodu nesouhlasu
s kupní cenou, kterou uvedla oprávněná osoba ve své odpovědi a v návrhu kupní smlouvy
podle odstavce 6, zašle oprávněné osobě ve lhůtě stanovené podle odstavce 6 svůj návrh na
uzavření kupní smlouvy s jím navrženou kupní cenou, která musí být určena znaleckým
posudkem zpracovaným v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 4; znalecký posudek
povinný vlastník zašle oprávněné osobě spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pokud
se povinný vlastník a oprávněná osoba na kupní ceně nedohodnou, oprávněná osoba bez
zbytečného odkladu podá návrh na určení kupní ceny soudu nebo zašle povinnému
vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva; do rozhodnutí soudu se běh lhůty podle
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rozhodnutí soudu o určení ceny pozemku, popřípadě stavby, se postupuje přiměřeně podle
odstavce 6.
(8) Pokud ze zaslané odpovědi podle odstavce 6 vyplývá, že oprávněná osoba nemá
zájem využít předkupní právo, nebo pokud oprávněná osoba nezašle odpověď ve stanovené
lhůtě podle odstavce 6 anebo pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy nejdéle do 6 měsíců
od doručení návrhu kupní smlouvy povinného vlastníka podle odstavce 7, předkupní právo
zaniká.
(9) Oprávněná osoba je povinna současně s negativní odpovědí nebo po marném uplynutí
lhůt uvedených v odstavci 6 a 7 bez zbytečného odkladu vydat povinnému vlastníkovi
potvrzení o zániku předkupního práva; pokud oprávněnou osobou není obec nebo kraj, který
vydal územně plánovací dokumentaci zakládající předkupní právo, sdělí oprávněná osoba
zánik předkupního práva současně této obci nebo kraji.
(10) Oprávněná osoba je povinna uhradit kupní cenu do 2 měsíců ode dne právní moci
rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva oprávněné osoby na základě kupní smlouvy
do katastru nemovitostí; v opačném případě je povinný vlastník oprávněn od smlouvy
odstoupit.
(11) Nesplní-li povinný vlastník povinnost podle odstavců 5 a 7, jsou právní úkony
spojené s převodem pozemku nebo stavby podle odstavce 1 na jinou osobu neplatné.
(12) Ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu se použijí, nestanoví-li tento
zákon jinak.
§ 102
Náhrady za změnu v území
(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě byla územním
opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží
náhrada.
(2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma v důsledku
zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním nového
územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši,
zejména na koupi pozemku, na projektovou přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením
hodnoty pozemku, který slouží k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi
pozemku nebo osobě, která byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu anebo před
změnou nebo zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich
vyplývající (dále jen „oprávněný“), pokud uvedenou změnou nebo zrušením bylo zrušeno
určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma.
(3) Náhrada vlastníkovi, nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo
na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 8 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho
změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila.
Ustanovení o uplynutí lhůty 8 let se neuplatní, pokud
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stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací dokumentací určeno a
územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou platné, nebo
b) na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí podaného před
uplynutím lhůty 8 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
je účinná.
(4) Pokud bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
z podnětu nebo zpracováním územní studie a tento regulační plán nenabyl účinnosti nebo tato
studie nebyla zapsána do evidence územně plánovací činnosti do 4 let od vydání územně
plánovací dokumentace, která tuto podmínku stanovila, lhůty podle odstavce 3 se prodlužují o
dobu, o kterou byla lhůta 4 let překročena.
_________________________________
37) § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
61) Například zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
62) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
63) § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.“.
148. § 103 až 108 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 40 a 64 znějí:
„§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80
odst. 3 písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde
o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a
nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
e) stavby, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m² zastavěné plochy a do
5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či pro chovatelství,
a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých
látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m² a
do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich
antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů
podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení
sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich
elektrických přípojek, s výjimkou budov;
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) včetně
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické
objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky, s výjimkou budov;
rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky;
stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou
stavby vodního díla;
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných
zařízení nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m³ určené
výhradně pro odběr plynné fáze;
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a do výšky 3 m;
zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m³ a
do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního
právního předpisu39);
nádrže na vodu do 100 m³ obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
oplocení;
reklamní a informační zařízení;
výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které
neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které
mohou způsobit znečištění životního prostředí.

(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1,
jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.
§ 104
Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení
(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m² celkové zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou
vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
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bydlení, a haly do 1000 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby
a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu
nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 50 m² celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o
výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního
prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí11).
(2) Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich
provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78
odst. 6 stanovil.
Ohlášení
§ 105
(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném
stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude
stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom
případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh
úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí
a) doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební
záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v
katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo
územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební
úřad příslušný k povolení stavby,
c) souhlasná závazná stanoviska popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li
vyžadována zvláštním právním předpisem4), 12), 32), popřípadě povolení podle § 169 odst.
4,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad
obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo,
vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník
není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,

- 49 f)

souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební
záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na
situačním výkresu.

(2) K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník připojí projektovou
dokumentaci, která obsahuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)

průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu,
situaci stavby,
dokladovou část,
zásady organizace výstavby a
dokumentaci objektů.

(3) K ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo
výstavních ploch podle § 104 odst. 1 písm. f) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a
o jejich zapracování do dokumentace,
b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,
údaje o navržených materiálech a seznamu použitých podkladů, technických norem nebo
technických předpisů,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na
opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při
užívání stavby,
f) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
g) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500, která zobrazuje současný stav území,
navrhovanou stavbu včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
vazby na okolí, stanovená ochranná nebo bezpečnostní pásma nebo záplavová území,
chráněná území a existující stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, vzorové příčné
řezy v měřítku 1:50 nebo 1:100 a charakteristické příčné řezy v měřítku 1:100 nebo
1:200.
(4) K ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a
o jejich zapracování do dokumentace,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu na
opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při
užívání stavby,
e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500 se zakreslením umístění stavby a s vyznačením
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické
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pásem nebo záplavových území,
g) požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64),
h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku.
(5) K ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst. 1 písm. h) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek
závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a
o jejich zapracování do dokumentace,
b) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění
navrhované stavby, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich, jednoduchý
technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující
navrhovanou stavbu.
(6) K ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených
průzkumů a měření, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a
rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,
b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu
prací, údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o
způsobu jejich zhutňování a povrchové úpravě,
c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy,
d) situační výkres v měřítku zpravidla 1:500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků,
na nichž se projeví jeho důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo
bezpečnostních pásem nebo záplavových území. Podle povahy a rozsahu záměru se
připojí též charakteristické řezy objasňující jejich výškové uspořádání nebo vytyčovací
výkresy; u technicky jednoduchých záměrů postačí potřebné geometrické parametry
určující v situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění.
(7) K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí
dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle
§ 104 odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický
popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované stavební
úpravy. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích
prací a stavebních úprav požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní
právní předpis64).
(8) Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis.
§ 106
(1) Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky
na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním
rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1
písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104
odst. 1 písm. k) nebo není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného
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souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
(2) Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na vydání
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, popis druhu a účelu
stavebního záměru a dobu trvání u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku nebo
stavbě, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Ustanovení § 115 odst. 1 se použije
přiměřeně. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas se doručí
dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f), vlastníkovi stavby, pokud
není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se
souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací, vyjma staveb
v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu a stavebníkovi spolu s ověřenou
dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o
ohlášeném stavebním záměru. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit
do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném
řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních
účinků.
(3) Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s
provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru
započato ve lhůtě platnosti.
(4) Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení
stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí,
bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.
(5) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh a obsahové náležitosti souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 107
(1) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje
podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne
usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a
nelze se proti němu odvolat.
(2) Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané ohlášení se považuje za
žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve
stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o
stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle
odstavce 1.
Stavební řízení
§ 108
(1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis
jinak.
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mělo za následek překročení jejich parametrů.
(3) Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle
§ 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, jeli podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost
stavební úřad odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem
u stavebních záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení,
stavební úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí.
_________________________________
40) Například vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
64) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).“.
149. Nad § 109 se nadpis zrušuje.

150. V § 109 odst. 1 se za slovo „je“ vkládá slovo „pouze“.

151. V § 109 odst. 1 písm. b) se slova „či udržovací práce“ a slova „nejde-li o případ
uvedený v písmenu g),“ zrušují.

152. V § 109 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „,může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno“.

153. V § 109 odst. 1 písm. d), e) a f) se slova „navrhovanou stavbou“ nahrazují slovy
„prováděním stavby“.

154. V § 109 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním
povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o
těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.“.
CELEX: 31985L0337
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156. V § 110 odst. 1 se slova „kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném
záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách“ nahrazují slovy „identifikační
údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu
a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a
vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního
záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy
pozemku po jejím odstranění“.

157. V § 110 odst. 2 písm. a) se slova „stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit
v katastru nemovitostí;“ nahrazují slovy „nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem, a“, slovo „připojí“ se zrušuje a na konci textu písmene a) se
doplňují slova „(dále jen „doklad o právu“)“.

158. V § 110 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „zpracovanou projektantem,
která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby,
dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů“.

159. V § 110 odst. 2 písm. d) se slova „stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními
právními předpisy4), pokud je stavebník obstaral předem“ nahrazují slovy „rozhodnutí
dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy4)“.

160. V § 110 odst. 2 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.“.
161. V § 110 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; usnesení o zastavení řízení se
doručuje pouze stavebníkovi“.

162. V § 110 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení
účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.“.
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souhlasu“ nahrazují slovy „územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací“.
164. V § 111 odst. 1 písm. b) se slova „, byla zpracována oprávněnou osobou14)“ zrušují.

165. V § 111 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka
k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se doručuje pouze
stavebníkovi.“.
166. V § 112 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení
podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.“.

167. V § 112 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů
předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle
však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech
stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.“.
168. V § 114 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.“.

169. V § 114 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavce 1 a 2 musí být účastníci
řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.“.
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dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.“.

171. § 116 včetně nadpisu zní:
„§ 116
Veřejnoprávní smlouva
(1) U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení.
(2) Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje
označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu,
způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy
pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky
pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných
stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se zavazuje. Stavebník v návrhu veřejnoprávní
smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno.
K návrhu připojí projektovou dokumentaci a další podklady v rozsahu jako k žádosti o
stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li
obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných
stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se
jedno další vyhotovení.
(3) Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje náležitosti
podle odstavce 2, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a zda návrh
splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2. Stavební úřad návrh veřejnoprávní smlouvy do
30 dnů ode dne předložení přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí;
návrh odmítne vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem.
(4) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení,
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu
veřejnoprávní smlouvu k vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky
stavebního řízení. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou
dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí
stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma
stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
(5) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti,
nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce
1 až 4 se použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem
účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem stavebního
řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad
rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 115 odst. 4; v takovém případě se návrh na
prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 4.
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stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka
postupem podle odstavce 1 až 4.
(7) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle
správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní
smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí
15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(8) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební povolení, a obsah
a rozsah projektové dokumentace, stanoví prováděcí právní předpis.“.

172. Nad § 117 nadpis zní:
„Posouzení autorizovaným inspektorem“.
173. V § 117 odstavce 1 až 4 znějí:
„(1) Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o posouzení stavby, lze
posouzený stavební záměr provést na základě oznámení stavby stavebnímu úřadu,
jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů
a souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení (§ 109), a nejde o stavbu,
která je zvláštním právním předpisem označena jako nezpůsobilá k posouzení
autorizovaným inspektorem.
(2) Oznámení stavby předkládá stavebnímu úřadu autorizovaný inspektor s certifikátem
podle odstavce 3 bezodkladně po vystavení certifikátu. K oznámení dále připojí
projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem, doklad o právu
podle § 110 odst. 2 písm. a), souhlasná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů a souhlasy osob podle odstavce 1. Dokumentace se předkládá
v jednom vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, předkládá se dvojmo.
(3) Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu stvrzuje, že projektová dokumentace
a ostatní přikládané doklady splňují podmínky podle § 111 odst. 1 a 2 a že jsou splněny
i ostatní podmínky, za nichž by bylo možno vydat stavební povolení. Na projektové
dokumentaci tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení
certifikátu a opatří ji svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. K
certifikátu připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, vyhodnocení souhlasných
závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů a souhlasy osob, které by byly
účastníky stavebního řízení (§ 109).
(4) Stavební úřad sdělí autorizovanému inspektorovi na požádání informace o osobách,
které by byly účastníky stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. g). Pokud osoby
podle odstavce 1 uplatnily námitky, které by mohly uplatnit podle § 114 odst. 1
stavebního řízení, autorizovaný inspektor je posoudí a projedná s těmito osobami.
Ustanovení § 114 odst. 2 se použije obdobně. Způsob vypořádání námitek a závěry,
popřípadě podklady, z nichž vycházel, připojí autorizovaný inspektor k certifikátu podle
odstavce 3. Nepodaří-li se při vypořádání námitek odstranit rozpory mezi osobami,
které by byly účastníky stavebního řízení, je stavba nezpůsobilá k posouzení
autorizovaným inspektorem a certifikát nelze vystavit.“.
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175. Za § 117 se vkládá nový § 117a, který zní:
„§ 117a
(1) Jestliže je třeba stanovit podmínky pro provedení oznámeného stavebního záměru
nebo podmínky pro ochranu veřejných zájmů, vydá stavební úřad do 30 dnů ode dne podání
oznámení podle § 117 odst. 2 usnesení, že oznámený stavební záměr projedná ve stavebním
řízení; usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi, proti tomuto usnesení se nelze odvolat.
Pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad současně stavebníka k
doplnění dalších dokladů, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Stavební řízení je zahájeno dnem podání oznámení; podané oznámení se považuje za žádost o
stavební povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle
věty první.
(2) Není-li třeba postupovat podle odstavce 1 a oznámení stavby splňuje všechny
náležitosti podle § 117 odst. 2, stavební úřad je spolu s certifikátem autorizovaného inspektora
vyvěsí na úřední desce po dobu 30 dnů. Stavební úřad umožní dotčeným orgánům a osobám
uvedeným v § 117 odst. 1 nahlížet do podkladů pro vystavení certifikátu.
(3) Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o stavbě na úřední desce mohou osoby
uvedené v § 117 odst. 1 podat námitky proti vydání certifikátu z důvodu, že nebyl opatřen
jejich souhlas s provedením stavebního záměru, nebo že vydaný certifikát neodpovídá
podkladům, na jejichž základě souhlas udělily; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné
lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit výhrady proti vydání certifikátu z důvodu, že nebylo
opatřeno jejich souhlasné závazné stanovisko nebo rozhodnutí, anebo že vydaný certifikát je
v rozporu s jejich závazným stanoviskem nebo rozhodnutím. Stavební úřad je povinen sám
z moci úřední učinit úkon obdobný výhradě, má-li za to, že nebyla splněna některá
z podmínek vystavení certifikátu. Podání námitky nebo uplatnění výhrady, jakož i postup
stavebního úřadu podle předchozí věty má odkladný účinek.
(4) O úkonech podle odstavce 3 stavební úřad bezodkladně vyrozumí stavebníka a
vyžádá k nim vyjádření autorizovaného inspektora. Ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy obdržel toto
vyjádření, předloží oznámení o stavbě spolu s certifikátem a ostatními podklady k rozhodnutí
správnímu orgánu, který by byl příslušný rozhodnout o odvolání proti stavebnímu povolení.
(5) Správní orgán, jemuž byla věc předložena podle odstavce 4, přezkoumá vydání
certifikátu z hlediska souladu s právními předpisy. Nepřihlíží při tom k vadám postupu
autorizovaného inspektora, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít na soulad
certifikátu s právními předpisy vliv; tím však není dotčena odpovědnost autorizovaného
inspektora za škodu. Po posouzení věci rozhodne
a) o tom, že oznámení nemá právní účinky, shledá-li vystavení certifikátu v rozporu s
právními předpisy,
b) o vrácení věci stavebnímu úřadu k provedení stavebního řízení, jestliže bylo třeba
postupovat podle odstavce 1; toto rozhodnutí má účinky usnesení vydaného podle
odstavce 1, právním názorem uvedeným v jeho odůvodnění je stavební úřad vázán,
c) o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo nedůvodnost.
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námitky a dotčeným orgánům, které uplatnily výhrady. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Spis
se ukládá u stavebního úřadu.
(6) Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným uplynutím
lhůty uvedené v odstavci 3, nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno
rozhodnutí podle odstavce 5 písm. c).
(7) Vznikne-li stavebníkovi právo oznámený stavební záměr provést v důsledku
marného uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3, stavební úřad o tom učiní bez zbytečného
odkladu záznam do spisu. Na požádání stavebníka vyznačí datum vzniku oprávnění na kopii
oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení, otisk
úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.
(8) Po vzniku práva provést oznámený stavební záměr stavební úřad doručí stavebníkovi
štítek obsahující identifikační údaje o posuzované stavbě.
(9) Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do 2 let. Lhůta začíná běžet
dnem následujícím po dni vzniku oprávnění podle odstavce 6. Stavební úřad může tuto lhůtu
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se běh lhůty staví.“.

176. § 118 včetně nadpisu zní:
„§ 118
Změna stavby před jejím dokončením
(1) Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle
tohoto zákona. Za povolení stavby se považuje souhlas stavebního úřadu s provedením
ohlášeného stavebního záměru podle § 106, stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní
smlouva podle § 116, certifikát vydaný autorizovaným inspektorem podle § 117 a 117a,
opakované stavební povolení a dodatečné povolení stavby podle § 129, územní rozhodnutí, ve
kterém stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat
ohlášení. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo
v průběhu provádění stavby.
(2) Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním
rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby
před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve
spojeném řízení, ustanovení § 94 a 94a se použijí přiměřeně.
(3) Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu
stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a
jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací. K žádosti připojí
projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do
které projektant vyznačí navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením
stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém
se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními
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ustanovení o stavebním řízení.
(4) Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se postupuje
přiměřeně podle § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby prováděné podle územního
rozhodnutí (§ 78 odst. 6) nebo územního souhlasu (§ 78 odst. 4). Změnu stavby před
dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy za podmínek § 116, změnu
stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle § 166 správního řádu,
podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy v těchto případech je souhlas osob, které by byly
účastníky stavebního řízení podle odstavce 3.
(5) Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě oznámení
stavebnímu úřadu za podmínek § 117 a 117a.
(6) Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může
stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby.
Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého
záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu,
podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen
pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo
prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.“.

177. V § 119 větě první se slova „, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení
stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na
podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným
inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním,“ nahrazují slovy „uvedenou
v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou
samostatného užívání pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo stavby ohlašované podle zvláštního
právního předpisu65) anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle
§ 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle
opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129“ a ve
větě poslední se za slova „vyhodnoceny zkoušky“ vkládají slova „a měření“.
Poznámka pod čarou č. 65 zní:
„65) § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.“.
178. V § 119 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které
znějí:
„(2) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v
souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí
a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu
se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné
požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo
životní prostředí.
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technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová
dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických
předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace
zpracována.“.
179. V § 120 odst. 1 se za větu první vkládá věta „V oznámení stavebník uvede označení
stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a
zahájení jejího užívání.“ a ve větě poslední se za slovy „může být započato“ čárka
zrušuje a vkládají se slova „následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které
stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2,
nebo“.

180. V § 120 odst. 2 se slova „ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního
prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy
obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby, pokud
je právním předpisem vyžadováno“ nahrazují slovy „podle § 119 odst. 2“.

181. V § 120 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na
kopii oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení,
otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis.
(6) Pokud nebyly splněny podmínky pro vznik práva začít s užíváním stavby, stavební
úřad prohlásí rozhodnutím, že toto právo nevzniklo. Pokud stavební úřad zjistí, že bylo
s užíváním stavby započato, řízení zastaví usnesením poznamenaným do spisu a
postupuje podle § 129. Řízení lze zahájit do 1 roku ode dne podání oznámení.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
182. V § 121 odst. 1 větě druhé se za slova „předloží dokumentaci“ vkládají slova
„geodetické části“ a slovo „vždy“ se zrušuje.

183. V § 121 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „Pokud je stavba předmětem
evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která
vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou
vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly
ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.“.
Poznámka pod čarou č. 66 zní:
„66) § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.
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musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu.“.

185. V § 122 odst. 3 větě první se slova „zejména zkoumá, zda byla stavba provedena
v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a
ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno“
nahrazují slovy „zkoumá splnění podmínek podle § 119 odst. 2“ a věta druhá se zrušuje.

186. V § 122 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větami „Na vydávání kolaudačního souhlasu
se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném
řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15
měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.“.

187. V § 123 odst. 2 se za slovo „doloží“ vkládají slova „závazná stanoviska, popřípadě
stanoviska dotčených orgánů a“.

188. V § 124 odstavec 1 zní:
„(1) Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby
podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad povolí
na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu
nebo v jiném odůvodněném případě. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání
zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě
podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení
výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního
souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného závazného
stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad může též v případě
nutnosti pro provedení zkušebního provozu uloženého podle § 115 odst. 2 stanovit
novým rozhodnutím další podmínky. Za doby trvání zkušebního provozu lze bez
předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání zkušebního
provozu.“.

- 62 189. V § 125 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, vyjma stavby v působnosti
vojenského nebo jiného stavebního úřadu“.

190. V § 126 odst. 1 se slova „v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu
autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení,“ zrušují.

191. V § 126 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle
§ 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.“.

192. V § 126 odst. 2 větě první se slova „je přípustná jen na základě písemného souhlasu
stavebního úřadu“ nahrazují slovy „nebo změna doby trvání dočasné stavby, je
přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu“ a věta druhá se
nahrazuje větou „Ustanovení § 81 není dotčeno.“.

193. V § 126 odst. 3 se slova „se záměry územního plánování“ nahrazují slovy „s územně
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na
výstavbu“.

194. V § 126 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která
vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené
stavby. Podle charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a
§ 104 až 117a. V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle
§ 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se
podle okolností postupuje podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo v žádosti o
kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.“.
195. § 127 až 129 včetně nadpisů znějí:
„§ 127
(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje
stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit
užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a
důsledky. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické
právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby
se změnou v užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání
jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje a
závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními
předpisy4).
(2) Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle §
126 odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější posouzení účinků na okolí,

- 63 nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro užívání nebo podmínky k
zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do
30 dnů ode dne podání oznámení.
(3) Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis stavby, dosavadní
účel užívání a vymezení nového účelu užívání. Souhlas nabývá právních účinků dnem
doručení oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi stavby, pokud
není oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo
projektovou dokumentací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do
1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení
v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních
účinků.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby
nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením,
že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze
oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o
povolení změny v užívání stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání
rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání
stavby nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li
oprávněnou osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává.
Povolení ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový
účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně
s vydáním usnesení podle odstavce 4 oznamovatele k podání žádosti podle § 81. V takovém
případě stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o
změně v užívání stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují podle § 87.
(6) Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání
stavby a jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.
Díl 3
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
§ 128
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s
výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až
8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě,
předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci
sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické ukazatele u budov
obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104
odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními
právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury;
doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit
v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která obsahuje
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dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní
úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných
stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u
stavebního úřadu, který stavbu povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl
příslušný k povolení.
(2) Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit
podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde
o případ podle odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode
dne podání ohlášení.
(3) Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí správního
řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi, údaje o místu a účelu stavby a
způsob provedení bouracích prací. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení
vlastníkovi. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi. Vlastníkovi se doručí spolu
s ověřenou dokumentací bouracích prací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které
lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci
v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas
nabyl právních účinků.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny
podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu
projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto usnesení se
nelze odvolat. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je
zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci
usnesení podle věty první. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve
stavební úřad současně vlastníka k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem
stavby v uvedených případech podána přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se
nevydává; pro obsah žádosti se použije odstavec 1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce
bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě
náležitostí souhlasu podmínky pro odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných
zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním
podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník
odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen
azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění
stavby podle zvláštního právního předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby,
stanovené zvláštními právními předpisy4), nejsou dotčeny.
(6) O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo
terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci,
památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení
odstranění se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v
níž je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví
podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených
případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění
stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
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přiměřeně.
(8) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací, souhlasu,
rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 129
Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby
a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes
rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o
stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32),
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené
bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním
včetně certifikátu autorizovaného inspektora, a stavba nebyla dodatečně povolena,
c) vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5,
d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení
stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo
vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám,
e) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo
opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno v
přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba nebyla povolena v opakovaném
stavebním řízení,
f) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla
povolena změna v užívání, nebo
g) vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula stanovená doba
jejího trvání.
(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b).
V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů
od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení
podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku
zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve
stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a
vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží
podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení,
žadatel předloží podklady předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní
rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o
dodatečném povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115;
ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby
uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti
územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení
o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v
územním a stavebním řízení.
(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo
její vlastník prokáže, že
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územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s
územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem
dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.
(4) U stavby podle odstavce 1 písm. d) stavební úřad nenařídí odstranění stavby pokud
nebylo prokázáno porušení právních předpisů nebo vlastník porušení právních předpisů
dodatečně napravil; stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví usnesením
poznamenaným do spisu. Dodatečné povolení se nevydává.
(5) U stavby podle odstavce 1 písm. e) vede stavební úřad opakované stavební řízení. Za
žádost se pro tento účel považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle stavebního zákona
vydáno následně zrušené rozhodnutí nebo opatření. V opakovaném stavebním řízení
postupuje stavební úřad podle § 109 až 115; doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu
nezbytném pro opakované projednání stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem
následujícím po nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném
stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí
odstranění stavby.
(6) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce 1 písm. f). V oznámení
zahájení řízení vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání
dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou.
Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a
vede řízení o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li
žádosti vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví
(7) U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Vydané
dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí.
(8) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez
stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním provedeny
stavební úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle
odstavců 2 a 3 přiměřeně.
(9) V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat provedení prací k
zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich
provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad
vlastníku stavby, na které má být nařízení odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve
stanovené lhůtě. Nesplní-li vlastník uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci
nebo jiné podklady stavební úřad na náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka
stavby předem upozornit.
(10) Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají
vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna
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pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena.“.
CELEX: 31985L0337

196. V § 133 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové
dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý
záznam o stavbě,“.
197. V § 133 odst. 2 písm. d) se slova „a zda je veden stavební deník nebo jednoduchý
záznam o stavbě“ nahrazují slovy „a měření“.

198. V § 134 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Pokud je stavba prováděna nebo
odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo
v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy věci stavebníka nebo vlastníka
stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129.“.

199. V § 139 odst. 1 se slova „ a její vlastník neuposlechne výzvy stavebního úřadu k
provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí“ nahrazují slovy „, může stavební
úřad vlastníkovi stavby nařídit“.

200. V § 149 odst. 1 písm. a) se za slova „navrhovaná stavba“ vkládají slova „nebo změna
stavby před jejím dokončením (§ 118)“.

201. V § 149 odst. 1 písm. b) se za slova „kolaudačního souhlasu“ vkládají slova „(§ 122)“ a
slova „nebo pro jiné účely podle tohoto zákona“ se zrušují.

202. V části čtvrté se v nadpisu hlavy IV slova „A PROVÁDĚNÍ STAVEB“ nahrazují slovy
„, PROVÁDĚNÍ A UŽÍVÁNÍ STAVEB“.

203. V § 152 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „K tomu je povinen zajistit provedení a
vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.“.

204. V § 152 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.“.
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podnikatel jako zhotovitel a“.

206. § 155 zní:
„§ 155
(1) Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor,
autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat
příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a
výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob
nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo,
čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti
důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo
odpovědnosti.
(2) Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby a
výsledky šetření jejich příčin stanoví prováděcí právní předpis.“.

207. V § 157 odst. 1 se slova „odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p)“ nahrazují
slovy „odst. 1 písm. e) až k)“.

208. V § 158 odst. 1 větě druhé se za slova „územního rozhodnutí“ vkládají slova „a pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí“ a slova „pro vydání
stavebního povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), pro
provádění stavby a pro nezbytné úpravy“ se nahrazují slovy „podle odst. 2“.

209. V § 158 odstavec 2 zní:
„(2) Projektovou dokumentací je dokumentace
stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),
stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,
k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,
změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle § 118,
staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo
dodatečnému povolení stavby podle § 129,
g) pro provádění stavby,
h) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
i) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona.“.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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příslušnými dotčenými orgány“.

211. V § 159 odst. 3 se slova „odst. 2 písm. e) až i) a n)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f) až
i) a k)“.

212. V § 161 odst. 1 větě druhé se slova „územně analytických podkladů,“ nahrazují slovy
„územní studie nebo“.

213. V § 161 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Informace mohou být poskytnuty
v digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli
úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše
nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.“.

214. V § 165 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy podle § 59
odst. 2 včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo
pořízeno; opatřené záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a
úřadu územního plánování. Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
215. V § 166 odst. 1 větě druhé se za slovo „podklady“ vkládají slova „s výjimkou údajů o
území“.

216. V § 169 odst. 3 větě druhé se slova „pro územní řízení“ nahrazují slovy „při stanovení
požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich“ a věta poslední se
zrušuje.

217. V § 170 odst. 2 se za slova „Právo k pozemku“ vkládají slova „nebo stavbě“.

218. V § 172 odst. 4 se slova „úředním razítkem“ nahrazují slovy „otiskem úředního razítka“
a slova „uvedené v § 134 odst. 2“ se nahrazují slovy „z důvodu jejich odborných
znalostí“.

219. § 178 až 181 včetně nadpisu znějí:
„§ 178
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
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veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst.
2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou
anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi
zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle §
120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního
úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo
povolením podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo
povolení stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo
povolení stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního
právního předpisu14), nebo
z) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce
bez souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce,
v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
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chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy
anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení, nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území
nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném
území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní
smlouvou, certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením
anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, veřejnoprávní smlouvou, certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném
území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na
stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo odstavce 2
písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p),
q), s), t), u) nebo w) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y) nebo z)
nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 179
(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší
některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
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(3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle §
137,
i) neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle §
139,
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) , b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle
§ 137,
f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(5) Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1.
(6) Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s
§ 155 poruší oznamovací povinnost.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle
odstavce 4 písm. a), d) nebo e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle
odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo
podle odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 nebo 6.
(8) Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení do
10 000 Kč.
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§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst.
2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí
vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou
anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi
zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle
§ 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo
přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního
úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo
povolením podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu
uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo
povolení stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo
povolení stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,
nebo
y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí
stavebního úřadu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu
tím, že
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bez souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy
anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení, nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území
nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném
území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní
smlouvou, certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením
anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním
povolením, veřejnoprávní smlouvou, certifikátem autorizovaného inspektora,
opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném
území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v
nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na
stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo podle
odstavce 2 písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m),
o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo podle odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) nebo
podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).
§ 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,
c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního
plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,
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anebo s regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi
zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba
ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení,
veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi.
(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při
odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění
dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest.
b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle
§ 137,
i) neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,
j) poruší některou z povinností podle v § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím
podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle
§ 137,
f) poruší některou z povinností podle v § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(4) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se jako vlastník technické infrastruktury
dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 161 odst. 1.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí
správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f) nebo
odstavce 2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e),
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písm. a), c), d), e), j) nebo k), nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 4
nebo 5.“.
220. V části páté nadpis hlavy VI zní:
„SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM“.
221. § 184 zní:
„§ 184
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon
působnosti podle tohoto zákona o fyzických osobách České republiky
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a adresa narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
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využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které
jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

222. § 193 zní:
„§ 193
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 29 odst.
1 a 4, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 odst.
6, § 61 odst. 5, § 64 odst. 7, § 66 odst. 6, § 78a odst. 10, § 86 odst. 7, § 87 odst. 5, § 92 odst.
5, § 94a odst. 7, § 95 odst. 7, § 96 odst. 10, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 8, § 110
odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 6, § 120 odst. 6, § 122 odst. 6, § 123 odst. 5,
§ 125 odst. 6, § 127 odst. 9, § 128 odst. 9, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150
odst. 3, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.“.
223. V § 194 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a technické požadavky pro stavby
pro plnění funkcí lesa“.

224. V § 194 písm. d) se slova „uranového průmyslu a pro stavby jaderných zařízení“
nahrazují slovy „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“.

225. V § 194 písm. e) se slova „obecné technické požadavky na výstavbu“ nahrazují slovy
„obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby“.

226. V § 194 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které
zní:
„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.“.
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„§ 195
(1) Výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 24 ministerstvo udělí na
základě žádosti úředníka územního samosprávného celku, pokud prokáže, že vykonává
územně plánovací činnost v souladu s právními předpisy. Při posuzování ministerstvo vychází
z kvality úkonů žadatele při pořizování územně plánovací dokumentace a územně
plánovacích podkladů, na nichž se prokazatelně osobně podílel.
(2) K žádosti o udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání žadatel připojí
zejména
a) doklad o praxi ve veřejné správě při pořizování územně plánovací dokumentace nebo
územně plánovacích podkladů v délce nejméně 18 měsíců, včetně výčtu územně
plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů, na jejichž pořízení se
prokazatelně osobně podílel, s uvedením rozsahu svého podílu,
b) kopie návrhu zadání nebo zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace a návrhu
územně plánovací dokumentace, anebo stanoviska krajského úřadu k návrhu územního
plánu, na kterých se osobně podílel,
c) posudek o pracovní činnosti67) nebo jiný doklad prokazující kvalitu práce,
d) kopii osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování.
_________________________________
67) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.
228. V § 196 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

229. V příloze se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně
plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím.“.
Dosavadní body 1 až 10 se označují jako body 2 až 11.
230. V příloze v bodě 6 se za slovo „obyvatelstvo,“ vkládají slova „lidské zdraví,“ a za slovo
„půdu,“ se vkládají slova „horninové prostředí,“.

231. V příloze se za bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:
„11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.“.
Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 12.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1.

Obsahuje-li vymezené zastavěné území zákres nezastavitelných zemědělských
pozemků podle dosavadních právních předpisů, tato část vymezení se nepoužije.
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Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace nebo její aktualizace či změny, které byly ukončeny přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části
zadání územně plánovací dokumentace, pokynů pro zpracování jejího návrhu a
zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.
3. Část zásad územního rozvoje, ve které bylo uloženo prověření využití územní studií
jako podmínka pro rozhodování o změnách v jejich využití podle dosavadních
právních předpisů, se nepoužije a při nejbližší aktualizaci musí být z této
dokumentace vypuštěna.
4. Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemohou být její součástí, se
nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace
vypuštěny; toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území a u regulačního plánu na dokumentaci vlivů.
5. Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v
územním plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není v uvedené územně plánovací
dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti. Pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínka pro
rozhodování v ploše nebo koridoru vymezených v zásadách územního rozvoje nebo
v územním plánu pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu není uvedena
lhůta pro pořízení a vydání regulačního plánu.
6. Pokud byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pořízen koncept územního plánu a
nebylo zahájeno jeho projednání, považuje se tento koncept za návrh územního
plánu; v případech, kdy již bylo zahájeno jeho projednání, dokončí se podle
dosavadních právních předpisů včetně schválení pokynů pro zpracování návrhu. O
návrhu zpracovaném na základě těchto pokynů se vede řízení o územním plánu,
ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona se v tomto případě nepoužijí.
7. Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace nebo její aktualizace či změny, neuvedené v bodě 6, které byly
započaty a neukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a
posuzují podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro vymezení předkupního
práva v územním plánu nebo regulačním plánu.
8. Na území obce, která nemá platný územní plán, lze po 1. lednu 2016 umisťovat
v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18
odst. 5 také stavby, pro které byly před tímto dnem pravomocně umístěny stavby
dopravní nebo technické infrastruktury.
9. Vymezení předkupního práva v územním plánu nebo regulačním plánu, které je v
rozporu s tímto zákonem, se nepoužije. Obec, která územní plán nebo regulační plán
vydala, zašle příslušnému katastrálnímu úřadu bez zbytečného odkladu návrh na
výmaz předkupního práva, které je v rozporu s tímto zákonem, z listu vlastnictví s
uvedením katastrálních území a čísel parcel.
10. Obsahuje-li návrh územního plánu nebo regulačního plánu vymezení předkupního
práva v rozporu s tímto zákonem, zajistí pořizovatel nejpozději před řízením podle
§ 52 nebo 67 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona upravení návrhu. Pokud již bylo toto řízení přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zahájeno nebo ukončeno a územní plán nebo regulační plán
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11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

nebyl vydán, pořizovatel zajistí úpravu návrhu a koná se opakované veřejné
projednání upraveného návrhu.
Pokud byla nabídka k uzavření smlouvy o převodu pozemku zatíženého předkupním
právem učiněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při
uplatňování předkupního práva podle dosavadních právních předpisů.
V případě záměrů, které vyžadovaly vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, a podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona je již nevyžadují, stavební úřad po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
zahájená řízení, popřípadě jiné postupy, usnesením, které se poznamenává do spisu,
zastaví.
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podané přede dnem nabytí
účinností tohoto zákona se považuje za žádost o územní souhlas a postupuje se podle
§ 96 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou
a) stavebních řízení, neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u
nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako
na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje
žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti
tohoto zákona,
b) řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější.
Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení
nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle
dosavadních právních předpisů.
Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle
dosavadních právních předpisů.
Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební
řízení, tato jeho část se nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby
uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší
změny.
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu uvedeném
v § 13 odst. 1 písm. a) na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
splňuje ten, kdo tuto činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Kvalifikační požadavky podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona splňuje úředník obecného stavebního úřadu
uvedeného v § 13 odst. 1 písm. b) až g), který činnost vykonává ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
podle zvláštního právního předpisu nebo je získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti
tohoto zákona nebo má osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, v
souladu s nímž může tuto činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v bakalářských
nebo magisterských studijních programech stanovených zvláštním právním
předpisem, v důsledku čehož může tuto činnost vykonávat. Kvalifikační požadavky
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způsobilosti podle zvláštního právního předpisu.
Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá
z pozdějších zákonů.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o požární ochraně
Čl. IV
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č.
40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č.
350/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 31 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„b) posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodu 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9
stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm.
b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb
uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu
stavebního povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k
povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k
nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního
právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro
posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván
státní požární dozor.
_________________________________
13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).“.
2.

V § 31 odstavec 3 zní:
„(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
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stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e)
bodech 4 až 9 stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona,
s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona,
majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov
určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního
zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými
kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a
výjimek u staveb uvedených v písmenu a) a b).“.
3.

V § 31 odst. 4 se slova „stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle
zvláštních právních předpisů“ nahrazují slovy „závazné stanovisko nebo stanovisko
vyžadované zvláštním právním předpisem“.

4.

Poznámka pod čarou č. 3d zní:

„3d) § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění zákona č. 191/2008 Sb.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna horního zákona
Čl. V
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č.
61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č.
386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 23 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V dobývacím prostoru obvodní báňský
úřad rozhoduje též o umístění a povolení staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě a
dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v
souvislosti s jejich dobýváním, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do
působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu22) a staveb vodních děl.“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).“.
2.

V § 23 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i stavby skladů výbušnin,
jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem.
(8) Stavební úřad na návrh organizace stanoví ochranné pásmo zlikvidovaných hlavních
důlních děl ústících na povrch.“.
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V § 27 odst. 1 se slova „státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a
s orgánem územního plánování a stavebním úřadem“ zrušují.

4.

V § 27 odst. 6 se za slova „rozhodnutím o“ vkládá slovo „změně“.

5.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6)

§ 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění zákona č. …/2012 Sb.“.

6.

V § 28 odst. 2 se za slova „přímo dotčena,“ vkládá slovo „a“ a slova „, a obce, jejichž
územní obvody mohou být stanovením dobývacího prostoru dotčeny“ se zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb.,
zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č.
16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb.,
zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009
Sb. a zákona č. 381/2009 Sb., se mění takto:
1.

V § 45i se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „V případě politiky územního rozvoje a
územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její
zadání.“.

2.

V § 45i odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou: „Politika územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního právního předpisu17).“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dani z nemovitosti
Čl. VII

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č.
242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
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č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb. a
zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 6 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo posouzení autorizovaným
inspektorem podle § 117 a § 117a pozbude účinků anebo zaniknou účinky
veřejnoprávní smlouvy“.

2.

V § 7 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
3.

V § 9 odst. 1 písm. o) se slovo „individuální“ nahrazuje slovem „rodinnou“.

4.

V § 9 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) stavby kulturních památek18c) po provedení stavební úpravy, počínaje rokem
následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,“.

5.

V § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 4 se slovo „individuální“ nahrazuje slovem „rodinnou“.
Čl. VIII
Přechodné ustanovení

Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č.
338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle
ustanovení § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Jestliže v těchto případech poplatník uplatnil nárok na osvobození,
není již oprávněn uplatnit nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p)
zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. IX
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.
164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a
zákona č. 153/2011 Sb., se mění takto:
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V § 17 písm. b) se za slovo „vypracovávat“ vkládají slova „dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí a“.

2.

V § 18 písm. a) se za slovo „vypracovávat“ vkládají slova „dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí a“.

3.

V § 19 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

„a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou
dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat
příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové
dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro
stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a
dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro
garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení11) na
pozemku stavby pro bydlení,
_________________________________
11) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením
Čl. X
V § 20 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obce mohou pro účely vedení technické mapy obce stanovit obecně závaznou
vyhláškou
a) obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy
obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení
stavby při plnění povinnosti stanovené podle písmene b).“.
ČÁST OSMÁ
Změna atomového zákona
Čl. XI
V § 6 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a
zákona č. 13/2002 Sb., odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:
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povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu
úřadu. Ten, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení stavebních úprav pro změnu
v užívání části stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti,
anebo oznamuje změnu v užívání stavby, která bude nově obsahovat obytné nebo
pobytové místnosti, je povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu a
výsledky předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi. Pokud se
taková stavba umísťuje nebo provádí na pozemku s vyšším než nízkým radonovým
indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického
podloží. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě,
bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od
podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí
právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.
_________________________________
3a) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XII
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 3 odst. 2 větě druhé se za slova „kolaudačním rozhodnutí“ vkládají slova „nebo
v kolaudačním souhlasu“ a za slova „stavebním povolení“ se vkládají slova „nebo ve
veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení nebo v ohlášení či v oznámení
stavebníka stavebnímu úřadu nebo v souhlasu stavebního úřadu nebo v certifikátu
autorizovaného inspektora“.

2.

V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Výrobek, který plní funkci stavby, se oceňuje jako jiná stavba.“.

3.

V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slova „územním rozhodnutím“ vkládají slova „22),
regulačním plánem23), veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo
územním souhlasem25)“.

Poznámky pod čarou č. 22 až 25 znějí:
„22) § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 32 zákona č. 50/1976 Sb.
23) § 61 zákona č. 183/2006 Sb.
24) § 78a zákona č. 183/2006 Sb.
25) § 96 zákona č. 183/2006 Sb.“.
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Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

5.

V § 9 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „- staveniště nebo ostatní plochy“ zrušují.

6.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „, louka a pastvina“ nahrazují slovy „a trvalý travní
porost“.

7.

V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „nádrže a vodní toky“ nahrazují slovem „plochy“.

8.

V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné
pozemky a neplodná půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál,
bažina“ nahrazují slovy „které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26)“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26) Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb.“.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIII
V § 18 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
145/2001 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb.,
písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 6b zní:
„h) oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní
rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle
zvláštního právního předpisu6b) v území městské části.
_________________________________
6b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.“.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XIV
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č.
694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 299/2011 Sb., se mění takto:
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V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Územní energetická koncepce je
neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci.“.

2.

V § 4 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

3.

V § 4 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna energetického zákona
Čl. XV

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č.
151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb.,
zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004, Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:
1.

V § 16 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které
zní:
„q) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska
u staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy
plynu, staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.“.

2.

V § 67 odst. 5 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„(5) Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným orgánem
příslušným k vydání závazného stanoviska při umisťování a povolování staveb podle
zvláštního právního předpisu23).
_________________________________
23) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.“.
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V § 77 odstavci 5 se slova „na základě stavebního řízení“ zrušují.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVI

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č.
93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb., se
mění takto:
1.

§ 10i včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 4d zní:
„§ 10i

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního
plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení §
20, § 21 písm. l) a § 22 písm. e) tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b, 10g a 10h se
použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se postupem podle tohoto
zákona neprovádí. Předkladatelem je pořizovatel politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu.
(2) Regulační plán, který nahradí rozhodnutí o umístění záměru [§ 3 písm. a)], se v tomto
rozsahu posuzuje jako záměr podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis4b)
jinak.
(3) Ministerstvo nebo orgán kraje při pořizování politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah
vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení.
Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení zohlední
nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí
neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje
oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na
základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu
oprávněná podle § 19.
_________________________________
4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.“.
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V § 21 písmeno l) zní:
„l) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na životní
prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní
prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování.“.

3.

V § 22 písmeno e) zní:
„e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní
prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování.“.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna vodního zákona
Čl. XVII

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., se mění takto:
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V § 5 odstavci 3 se věta druhá nahrazuje větou „Bez splnění těchto podmínek nesmí být
povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“.

2.

V § 15 odst. 9 se slova „nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního
zákona“ nahrazují slovy „jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem“.

3.

V § 15a odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „; zemní práce a změny
terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se
podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení“ a ve větě poslední se slova „proti obnovení“ zrušují.

4.

V § 30 odst. 7 se za slovo „rozhodnutím“ vkládají slova „nebo opatřením obecné
povahy“.

5.

V § 38 odst. 5 se za slova „ekvivalentních obyvatel“ vkládají slova „ohlášeného podle
§ 15a“.

6.

V § 38 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 48 až 50 zní:

„(7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné
závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení48), jednotlivých staveb
pro rodinnou rekreaci49) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby50),
vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech
přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není
technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich
vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
_________________________________
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§ 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
§ 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.“.

7.

V § 104 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Závazné stanovisko podle tohoto
ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje souhlas podle § 17. Vodoprávní
úřad je vázán svým předchozím závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska
mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně
změnily podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo
skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro
rozhodnutí nebo jiný úkon správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k
nim nepřihlíží.“.

8.

V § 107 odst. 1 se na konci textu písmene t) doplňují slova „, pokud vodoprávní úřad
stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek“.

9.

V § 115 odst. 6 se za slovo „požádá“ vkládají slova „, s výjimkou stavebních řízení
vedených podle § 15“.

10.

V § 115 odst. 7 se za slova „podle tohoto zákona,“ vkládají slova „s výjimkou
stavebních řízení vedených podle § 15,“.
Čl. XVIII
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIX
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č.
226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007
Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č.
130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008
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312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009
Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č.
160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č.
329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č.
428/2011 Sb., se mění takto:
1.

V části I položka 17 včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zní:

„Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
Kč 1 000
15)
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
Kč 500
Kč 1 000
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše
Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám,
které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech a) nebo b)
Kč 1 000
Kč 20 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)
Kč 3 000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně
b) nad výměru 5 000 m2

Kč 1 000
Kč 3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Kč 1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Kč 2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území

Kč 5 000

6. Vydání regulačního plánu na žádost

Kč 10 000

Poznámky
1.
Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní
smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této
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písmenech této položky.
2.
Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3.
Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby
příslušného poplatku.
4.
Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
5.
Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
6.
Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní
úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7.
Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve
výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě
této položky a položky 18.
8.
Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby
vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o
provedení stavby.
9.
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve
smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.
_________________________________
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb.“.
2.

V části I položka 18 zní:

„Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží
a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,
že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč 300
Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1

Kč 1 000

Kč 5 000
Kč 10 000
Kč 500
Kč 1 000
Kč 5 000
Kč 500
Kč 10 000
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4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným
v bodě 3

Kč

500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

Kč

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

Kč

500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

Kč

500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby

Kč

500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb

Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo
ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení
stavby (pasportu)

Kč

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora

Kč 10 000

500

500

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení
z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním
postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli
průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1.
Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění
více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek
ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
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3.

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této
položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve
výši poloviny sazby příslušného poplatku.
Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu
sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve
výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě
této položky a položky 17.
Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální
stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16
odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního
zákona.“.
V části I položka 19 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

„Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)
Kč 5 000
_________________________________
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění).“.
4.

V části I položka 20 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

„Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době
správního úřadu
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu
v pracovních dnech
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Kč

500

Kč 1 000
Kč 2 000

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě
prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření
nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího
správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního
právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).
Předmětem poplatku není
1.
Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí
zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
2.
Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za
účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3.
Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní
prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná
kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

- 97 4.

Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a
oznámení.

Poznámky
1.
Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení
stavby.
2.
Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li
návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3.
Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl
při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4.
Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na
místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného
správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5.
Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání
na místě nebo kontrolní prohlídky.
_________________________________
18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění zákona č.89/1996 Sb.“.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
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DŮVODOVÁ

ZPRÁVA

A/ OBECNÁ ČÁST
Aa/ OBECNÁ ČÁST - návrh novely stavebního zákona
I.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE
PODLE OBECNÝCH ZÁSAD (malá RIA)

I. 1. Důvod předložení, identifikace problémů a cílů, kterých má být
dosaženo
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění předpisů, byl zpracován na základě Plánu
legislativních prací vlády na rok 2011.
Předkládaná novela stavebního zákona nemění základní koncepci platného stavebního
zákona. Cílem novely je zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní
úprava územního plánování v praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy,
zjednodušit a racionalizovat některé postupy na úseku územního plánování. Návrh novely
rovněž odstraňuje některé nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného procesního
předpisu (například u zveřejňování písemností, vydávání územně plánovací dokumentace
formou opatření obecné povahy), zpřesňuje znění některých ustanovení a provádí legislativně
technické úpravy. Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by měla
přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování. Do
stavebního zákona se promítají mezinárodní závazky České republiky, zejména na úseku
posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a soustavu Natura 2000 požadavky
na informace a účast veřejnosti při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace. Přitom se jednoznačně definuje vztah k předpisům, které tuto problematiku
v našem právním řádu obecně upravují tak, aby byly vyloučeny zbytečné duplicity a snížena
administrativní náročnost těchto procesů.
Cíle novely stavebního zákona, k jejichž naplnění bylo prováděno hodnocení dopadů
regulace (RIA) na úseku územního plánování jsou zejména
- úprava kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost, zvláště kvalifikačního
požadavku vzdělání a výjimek z tohoto požadavku (§ 24 a § 195)
- zpřesnění úpravy postupů při posuzování vlivů na životní prostředí a na území Natura
2000 ve stavebním zákoně – posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace na životní prostředí podle stavebního zákona ve vztahu k
postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
- úprava rozsahu a zpřesnění způsobu uplatňování předkupního práva (§ 101)
- úprava náhrad za změnu v území (§ 102 ).
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plánování, jakož i ke snížení administrativní zátěže s tím spojené, přispívají rovněž další
navrhované změny, které mimo jiné spočívají v
- odstranění nedůvodných duplicit ve vztahu ke správnímu řádu (například
u zveřejňování písemností, u vydávání územně plánovací dokumentace formou
opatření obecné povahy)
- zpřesnění kompetencí orgánů vykonávajících působnost na úseku územního plánování
- zpřesnění a zjednodušení úpravy postupů při pořizování a vydávání politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace
- zpřesnění úpravy pořizování regulačního plánu na žádost.
Předkládaný návrh novely na úseku územního rozhodování především upřesňuje
postupy, zejména u nových institutů, které zavedl stavební zákon v návaznosti na správní řád,
které jsou v současné právní úpravě upraveny pouze rámcově. Návrh novely řeší problémy,
které se nepodařilo beze zbytku vyřešit ve výkladové praxi a metodickým řízením stavebních
úřadů.
Jedním z hlavních cílů novely je rozšíření deregulace o případy, o kterých z hlediska
veřejných zájmů není třeba rozhodovat v územním řízení. Cílem novelizace je i snižování
administrativní náročnosti v územním řízení, a to v případech záměrů, které nevyžadují
posuzování vlivu na životní prostředí, a rovněž při schvalování nevýznamných záměrů
splňujících požadavky právních předpisů, zejména staveb s doplňkovou funkcí k již
existujícím hlavním stavbám, a to bez výslovného souhlasu vlastníků sousedních nemovitostí.
Důsledně se provádí vazba na požadavky spojené s informováním a účastí veřejnosti
v územních řízeních (Aarhuská úmluva), a to rovněž v rámci aplikace institutů, které
nahrazují územní rozhodnutí. Navrhovaná novela rozšiřuje model integrace posuzování vlivů
vybraných záměrů na životní prostředí v rámci územního řízení a tím vytváří podmínky pro
výrazné snížení administrativních nároků při přípravě staveb.
Mezi konkrétní cíle, které byly zkoumány a hodnoceny procesem RIA patří:
- upřesnění postupů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
(§ 78a)
- přepracování požadavků na rozhodování o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81)
- postavení občanských sdružení jako účastníků územního řízení, účast veřejnosti
- posuzování vybraných záměrů z hlediska vlivů na životní prostředí v rámci územního
řízení (§ 91)
Mezi hlavní cíle změn v rámci novely na úseku územního rozhodování dále patří:
- rozšíření výčtu případů, pro které se územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují
(další deregulace)
- koncepční přepracování formy územního souhlasu a upřesnění postupů při jeho
vydávání
- zpřesnění postupu při vedení zjednodušeného územního řízení
- rozpracování procesních kroků při vedení společného územního řízení a stavebního
řízení
- upuštění od veřejného ústního jednání v případech záměrů, které nepodléhají
posuzování vlivů na životní prostředí
- změna požadavků na uvádění vedlejších účastníků územního řízení a doručování
veřejnou vyhláškou v souvislosti se záměry, které vyžadují posuzování vlivů na
životní prostředí, v případě postupu podle § 91 a v řízeních s velkým počtem
účastníků
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speciální úprava pro stanovení lhůt pro vydání územního rozhodnutí odchylná od
obecné úpravy správního řádu.

V oblasti stavebního řádu si nová právní úprava klade za cíl sjednocení procesních
postupů při ohlašování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb.
Podrobnější je také úprava uzavírání veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a stavebním
úřadem, která nahrazuje stavební povolení. Připravena je úprava § 103, tj. výčtu staveb,
terénních úprav a udržovacích prací, které pro své provedení nevyžadují ohlášení ani stavební
povolení.
Stavební zákon přinesl zcela nový institut autorizovaného inspektora, nabídl
stavebníkovi možnost nežádat stavební úřad o vydání stavebního povolení, ale uzavřít
smlouvu s autorizovaným inspektorem, který přezkoumá dokumentaci a další podklady
potřebné pro povolení stavby ze stejných hledisek jako stavební úřad, a může vydat certifikát,
kterým potvrdí, že lze stavbu provést. Autorizovaní inspektoři se již ujali své funkce a v praxi
se projevily nedostatky rámcové úpravy zkráceného stavebního řízení. Posouzení stavby
autorizovaným inspektorem se proto navrhuje upravit podrobněji.
V návaznosti na programové prohlášení vlády je navrhována změna působností
stavebních úřadů jednotlivých stupňů tak, aby se docílilo optimalizace výkonu veřejné správy
a vytvořily podmínky pro naplnění zásady „jedna stavba- jedno rozhodnutí-jeden úřad“ .
Mezi hlavní konkrétní cíle, které byly zkoumány a hodnoceny procesem RIA v oblasti
stavebního řádu patří:
- optimalizace výkonu veřejné správy u stavebních úřadů v návaznosti na programové
prohlášení vlády
- stanovení kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě
- u ohlašovaných stavebních záměrů posílit právní jistotu stavebníka vydáním
písemného souhlasu stavebního úřadu a stanovit podmínky pro možnost stavebního
úřadu usnesením rozhodnout, že o ohlášené stavbě povede stavební řízení a vydá
rozhodnutí
- upřesnění postupu stavebníka a stavebního úřadu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení
- zpřesnění postupů autorizovaného inspektora při posuzování stavby, zvýšení ochrany
osob, které by byly účastníky stavebního řízení, řešení účinků oznámení stavby a
ingerence stavebního úřadu
- přispět k právní jistotě žadatelů údajů o poloze, podmínkách napojení, podmínkách
ochrany a dalších údajů o technické infrastruktuře nezbytných pro projektovou činnost
a provedení stavby, a z toho důvodu výslovně vyjádřit, zda informace podle § 161
zákona poskytují vlastníci technické infrastruktury bezplatně či za úplatu, a její výši
- zajistit větší kázeň při provádění, užívání či odstraňování staveb, při dodržování
povinností uložených zákonem zpřesněním skutkových podstat správních deliktů
a stanovením chybějících.

I. 2. Návrhy variant
Varianty pro jednotlivé dílčí oblasti úpravy stavebního zákona jsou v následující
kapitole rozebrány samostatně.
Každá dílčí oblast novelizace stavebního zákona je ve struktuře samostatnou dílčí
RIA:
•
•

A) identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
B) stanovení cíle, který má být dosažen řešením problému
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•
•
•
•
•
•

C) zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
D) návrh možných variant
E) identifikace nákladů a přínosů
F) zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
G) implementace a vynucování
H) přezkum účinnosti
I) kontakty a prohlášení o schválení RIA.

V RIA byly analyzovány hlavní novelizační body novely stavebního zákona. Analýza
je kombinací kvalitativního a kvantitativního přístupu. Vyhodnocení čistých přínosů
za jednotlivé body je těžko proveditelné, jelikož nelze porovnávat kvalitativní dopady
s kvantitativními hodnotami

I. 3. Varianty návrhů na jednotlivé dílčí oblasti úpravy stavebního zákona
I.3.1. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
V současné době jsou kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost
zajišťovanou úředníky uvedeny ve stavebním zákoně a kvalifikační předpoklady na úředníky
obecně v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících
ÚSC“). Rozdílný pojem byl do stavebního zákona zařazen pozměňovacím návrhem Senátu.
Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zákona o úřednících, působí vztah těchto zákonů
problémy.
Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle stavebního zákona
splňuje úředník nebo fyzická osoba, která (současně)
1.
má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 až 26 zákona o úřednících
ÚSC,
2.
má vysokoškolské vzdělání stanovené stavebním zákonem (částečně s odkazem
na vnitřní předpis České komory architektů vydaný na základě zákona),
3.
splňuje požadavek 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné
správě.
Podle přechodných ustanovení stavebního zákona splňuje kvalifikační požadavky
úředník, který má osvědčení podle bodu 1 vydané před 1.1.2007 a k uvedenému dni
vykonával územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu.
Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe uvedené v bodech 2 a 3 splňuje vždy
autorizovaný architekt s příslušnou autorizací.
Z požadavků uvedených pod body 1 a 3 nelze udělit výjimku, z požadavku vzdělání
(bod 2) může v případech prokazatelné kvality práce udělit výjimku ministerstvo pro místní
rozvoj. Způsob prokazování kvality práce není v zákoně uveden.
Prvním problémem uplatňování kvalifikačních požadavků v praxi je nesoulad
stavebního zákona a zákona o úřednících ÚSC. Druhý z jmenovaných zákonů neumožňuje
přijímat úředníky, kteří nesplňují všechny kvalifikační požadavky už při nástupu (s výjimkou
osvědčení zvláštní odborné způsobilosti). Tento požadavek je v kombinaci s požadavky
stavebního zákona, zejména délky praxe, při přijímání nových pracovníků nesplnitelný (až
na výjimku přechodu pracovníka mezi úřady). Při tvorbě stavebního zákona se předpokládalo,
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pod vedením jiného úředníka splňujícího kvalifikační požadavky.
Druhým problémem vyplývajícím z neprovázanosti uvedených právních předpisů je
udělování výjimek z ověření (tj. zkoušky) zvláštní odborné způsobilosti Ministerstvem vnitra
pouze na základě splnění požadavku vzdělání (tzv. „rovnocennost vzdělání“). I v případě,
že program školy nezajišťuje výuku a zkoušky v rozsahu vyžadovaném pro ověření zvláštní
odborné způsobilosti a příslušný obor této školy proto není uveden v seznamu ve vyhlášce
Ministerstva vnitra, byla v minulosti udělena několika žadatelům výjimka (rovnocennost
vzdělání). Možností udělit výjimku (rovnocennost vzdělání i pro územní plánování jsou
popřeny principy stavebního zákona a není tak zachována rovnost před zákonem, protože
všichni ostatní úředníci se stejným vzděláním požadovanou zkoušku absolvují.
S ohledem na ústavně-právní zásadu vázanosti státní moci zákonem by mohlo u
požadavku vzdělání problematické to, že stavební zákon přímo neupravuje okruhy
požadovaného vzdělání, ale odkazuje na vnitřní předpis České komory architektů.
Okruh uznávaného vzdělání nezahrnuje absolventy některých oborů mezi pořizovateli
tradičně silně zastoupených, např. geografy. Tato skutečnost přispívá k problémům s
přijímáním nových úředníků.
Podle dosavadních zkušeností se jeví délka požadované praxe jako příliš dlouhá. Opět
tím vznikají problémy při přijímání nových úředníků.
Pojem „územně plánovací činnost“ užívaný v § 24 stavebního zákona není definován a
je chápán dvojím způsobem: jako činnost související s pořizováním územně plánovací
dokumentace a v druhém případě jako výše uvedená činnost rozšířená o územní rozhodování.
Udělování výjimek ze vzdělání je v § 195 stavebního zákona nedostatečně upraveno.
Nejsou stanovena kriteria pro rozhodování o výjimce, ani není upřesněno, co žadatel dokládá.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému.
Prvním cílem je umožnit přijímání nových úředníků i v případě, že nemají žádnou
praxi, a do doby, než požadavek praxe splní, jim umožnit pracovat pod vedením úředníka
splňujícího kvalifikační požadavky. Je třeba zajistit provázanost právních předpisů.
Druhým cílem je vyloučit udělování rovnocennosti vzdělání, které umožňuje
úředníkovi neabsolvovat ověření (zkoušku) zvláštní odborné způsobilosti, pokud nebude
učební program školy splňovat požadavky kladené na tuto způsobilost a nebude uveden
v příslušném seznamu vydávaném ve vyhlášce Ministerstvem vnitra a tak znemožnit
obcházení ustanovení o kvalifikačních požadavcích.
Třetím cílem je rozšířit okruh uznávaného vzdělání o další studijní obory, které jsou
provázány s územním plánováním a zlepšit tím situaci v přijímání nových úředníků.
Čtvrtým cílem je snížit délku požadované praxe a neodrazovat tak osoby
s požadovaným vzděláním a nedostatečnou praxí od nástupu na úřady.
Pátým cílem je upřesnit, pro kterou územně plánovací činnost jsou uvedené
kvalifikační požadavky vyžadovány a odstranit tak nejednoznačnost textu zákona.
Šestým cílem je co nejjednoznačněji stanovit, kdy lze výjimku ze vzdělání udělit
a přenést dokazování „prokazatelné kvality práce na úseku územního plánování“ při žádosti
o výjimku ze vzdělání na žadatele.
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o zvláštní odborné způsobilosti popř. výjimku ze vzdělání odejmout. Tím vytvořit
předpoklady pro řešení případů, kdy úředník nebo fyzická osoba splňující kvalifikační
požadavky závažným způsobem nebo opakovaně porušuje při své činnosti právní předpisy.

C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
V případě neřešení prvního problému nelze při striktním dodržování stavebního
zákona i zákona o úřednících ÚSC přijímat nové pracovníky na úřady, s výjimkou jejich
přechodu mezi úřady. Obce i kraje jsou před rozhodnutím, zda nezabezpečovat územně
plánovací činnost nebo porušit zákon.
Neřešení druhého problému se projevuje nepřipraveností osoby, které byla udělena
výjimka, na činnosti, které má vykonávat a nízkou kvalitou práce. Kromě toho by byl
prodlužován stav, kdy je porušován jeden ze základních principů právního státu – rovnost
před zákonem.
Při nenaplnění třetího a čtvrtého cíle se bude dále zhoršovat stav v přijímání nových
úředníků zajišťujících územně plánovací činnost. Pokračování současného trendu by vedlo
v dohledné době ke krizi zvláště na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.
Při neřešení pátého problému nebude jasné, zda se vyžaduje splnění kvalifikačních
podmínek uvedených v § 24 stavebního zákona i od úředníků vydávajících územní rozhodnutí
nebo územní souhlas.
Při neřešení šestého problému nebude ze zákona stanovena žadateli o výjimku
povinnost prokazovat splnění kriteria „prokazatelné kvality práce na úseku územního
plánování“, což nadále povede při neudělení výjimky ke sporům, zda byl spolehlivě zjištěn
stav věci. Dále bude bez zpřesnění tohoto ustanovení na příliš volném uvážení Ministerstva
pro místní rozvoj, co se považuje za splnění požadovaného kriteria. Uvedený stav vede
k právní nejistotě.
Při nedosažení sedmého cíle budou nadále pořizovat územně plánovací dokumentaci
i úředníci, kteří se dopouštějí závažných či opakujících se chyb.
D) Návrh možných variant
1.

Varianty k dosažení prvního cíle
a)
b)
c)

2.

Novelou stavebního zákona nebo zákona o úřednících ÚSC umožnit přijímání
nových úředníků, kteří nesplňují všechny kvalifikační předpoklady při nástupu do
zaměstnání.
Upustit od kvalifikačního požadavku praxe ve stavebním zákoně.
Nulová varianta.
Varianty k dosažení druhého cíle

a)
b)

Změnou zákona o úřednících ÚSC ukončit možnost udělování výjimek
z ověřování zvláštní odborné způsobilosti (rovnocennosti vzdělání) pro všechny
správní činnosti.
Ukončit možnost udělování výjimek z ověřování zvláštní odborné způsobilosti
(rovnocennosti vzdělání) pro správní činnost územní plánování.
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3.

Nulová varianta.

Varianty k dosažení třetího cíle
a)
b)
c)
d)

4.

Rozšířit okruh uznávaného vzdělání o demografické, geografické a geodetické
vysokoškolské vzdělání.
Rozšířit okruh uznávaného vzdělání o vysokoškolské vzdělání geografické,
geodetické, ekologické a krajinářské.
Mezi uznávané vzdělání připustit nad rámec uvedený ve variantě b) i vzdělání
středoškolské se stavebním zaměřením.
Nulová varianta.
Varianty k dosažení čtvrtého cíle

a)
b)
c)
d)
5.

Snížit délku požadované praxe na 2 roky.
Snížit délku požadované praxe na 18 měsíců.
Snížit délku požadované praxe na 1 rok
Nulová varianta.
Varianty k dosažení pátého cíle

a)
b)
c)
6.

Stanovit, že se kvalifikační požadavky vztahují k územně plánovací činnosti
uvedené v § 6 odst. 1 a 2 a v § 7 odst. 1.
Stanovit, že se kvalifikační požadavky vztahují k územně plánovací činnosti
uvedené v § 6 odst. 1 až 3 a v § 7 odst. 1.
Nulová varianta.
Varianty k dosažení šestého cíle

a)

b)
c)
7.

Přenést dokazování „prokazatelné kvality práce na úseku územního plánování“
při žádosti o výjimku ze vzdělání na žadatele. Jako podmínku stanovit předložení
dokladů o splnění ostatních kvalifikačních požadavků, tj. praxe a osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti, a dále dokladů prokazujících kvalitu práce (např.
výčet územně plánovacích činností, na kterých se podílel, potvrzení
zaměstnavatele o kvalitě práce, stanovisko krajského úřadu ke kvalitě jím
pořízených územně plánovacích dokumentací či územně analytických podkladů,
které krajský úřad posuzoval).
Ustanovení o možnosti udělování výjimek ze vzdělání (§ 195 stavebního zákona)
vypustit.
Nulová varianta.
Varianty k dosažení sedmého cíle

a)

Stanovit ve stavebním zákoně možnost odejmutí výjimky ze vzdělání v případech,
kdy úředník zajišťující územně plánovací činnost závažným způsobem nebo
opakovaně porušuje při své činnosti právní předpisy.
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c)
d)

Stanovit ve stavebním zákoně možnost odejmutí výjimky ze vzdělání a v zákoně
o úřednících ÚSC možnost odejmutí osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
v případech, kdy úředník zajišťující územně plánovací činnost závažným
způsobem nebo opakovaně porušuje při své činnosti právní předpisy.
Stanovit v zákoně o úřednících ÚSC možnost odejmutí osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti v případech, kdy úředník zajišťující územně plánovací činnost
závažným způsobem nebo opakovaně porušuje při své činnosti právní předpisy.
Nulová varianta.

E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
1.

Varianty k dosažení prvního cíle

Varianty a) a c) nepřinášejí zvýšení či snížení finančních nároků. Varianta c), nulová, však
nevede k dosažení cíle.
Varianta b) by se projevila výrazným snížením kvality, zvýšeným množstvím přezkumů
a rušených územně plánovacích dokumentací vydaných opatřením obecné povahy. Přezkum
nadřízeným orgánem nebo soudem, zrušení poměrně velké části opatření obecné povahy
a následná náprava každého takového případu by si vyžádala řádově desetitisíce až statisíce
korun. Uvažujeme-li, že 90% obcí bude mít územní plán a 10% ještě regulační plán, tyto
dokumentace byly pořízeny do 8 let (1/8 ročně) a z nich by u 20% vlivem snížení kvality
práce úředníka zaviněného nedostatečnými zkušenostmi došlo na základě přezkumu
ke zrušení opatření obecné povahy, lze náklady odhadnout na 16 mil. Kč ročně.
2.

Varianty k dosažení druhého cíle

Varianty a) a b) by přinesly zvýšení nákladů v řádu tisíců Kč ročně vlivem skutečnosti, že by
cca o 3 osoby ročně vzrostl počet uchazečů o zvláštní odbornou způsobilost. Zvýšení kvality
po získání potřebných znalostí a vykonání zkoušky přinese výrazné snížení rizika rušení
opatření obecné povahy. Jen náprava každé zrušené územně plánovací dokumentace stojí
řádově desetitisíce až statisíce korun a několikanásobně tak převyšuje náklady na zkoušku
ZOZ.
Varianta c) nepřináší zvýšení ani snížení nákladů oproti současnému stavu, ale nevede
k dosažení cíle.
3.

Varianty k dosažení třetího cíle

Řešení tohoto cíle nepřinese v žádné z variant zvýšení ani snížení nákladů. U varianty c) roste
nebezpečí rušení opatření obecné povahy na základě přezkumů v důsledku snížené kvality
práce.
4.

Varianty k dosažení čtvrtého cíle

Řešení tohoto cíle nepřinese v žádné z variant zvýšení ani snížení nákladů. Obecně však platí,
že čím kratší praxe, tím roste nebezpečí rušení opatření obecné povahy na základě přezkumů
a zvýšení nákladů na nápravu.
5.

Varianty k dosažení pátého cíle

Řešení tohoto cíle nepřinese v žádné z variant zvýšení ani snížení nákladů.
6.

Varianty k dosažení šestého cíle
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v jehož zájmu je rozhodnutí vydáváno. Snížení je však minimální, lze jej odhadnout na 1/10
platu, tj. cca 30 tis. Kč ročně.
Varianta b) by vedla ke snížení nákladů na administrativu MMR. Snížení je však minimální,
lze jej odhadnout na 1/5 platu, tj. cca 60 tis. Kč ročně.
Varianta c) nepřinese zvýšení ani snížení nákladů, tato varianta však nevede k dosažení cíle.
7.

Varianty k dosažení sedmého cíle

Varianta a) by si vyžádala nárůst administrativní činnosti MMR o cca 8 dnů činnosti úředníka
ročně, tj. cca o 12 tis. Kč ročně. Pokud by tím bylo zabráněno zrušení i jen 2 opatření obecné
povahy ročně, lze odhadnout úsporu veřejných rozpočtů na cca 200 tis. Kč ročně.
Varianta b) by si vyžádala za úsek územního plánování nárůst administrativní činnosti MMR
cca o 12 tis. Kč ročně, na MV cca o dvojnásobnou částku, celkem tedy cca 36 tis. Kč ročně.
Pokud by tím bylo zabráněno zrušení i jen 4 opatření obecné povahy ročně, lze odhadnout
úsporu veřejných rozpočtů na cca 400 tis. Kč ročně.
Varianta c) by si vyžádala nárůst administrativní činnosti na MV o cca 16 dnů činnosti
úředníka ročně, tj. cca o 24 tis. Kč ročně. Pokud by tím bylo zabráněno zrušení i jen 4
opatření obecné povahy ročně, lze odhadnout úsporu veřejných rozpočtů na cca 400 tis. Kč
ročně.
Varianta d) nepřinese zvýšení ani snížení nákladů, tato varianta však nevede k dosažení cíle.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1.

Zhodnocení variant k dosažení prvního cíle

Ponechání současného stavu, kdy je rozpor mezi zákony, není možné. Územní plánování
vyžaduje nejen teoretické znalosti, ale nastupující úředník teprve pod vedením někoho
zkušeného získává praktické dovednosti. Ihned po prvním nástupu na úřad není nikdo
schopen samostatně vykonávat úkoly územního plánování uložené stavebním zákonem
a přitom koordinovat využití území všech, jejichž činnost se v území projevuje. Lze
diskutovat o délce praxe, ale nelze od ní (jako podmínky pro samostatnou činnost) upustit.
Kromě možnosti novelizovat stavební zákon nebo zákon o úřednících připadá v úvahu i
varianta nového zákona, kterou připravuje Ministerstvo vnitra. Proto za nejvýhodnější je
považována varianta a).
2.

Zhodnocení variant k dosažení druhého cíle

Nulová varianta, kdy při splnění požadavku na vzdělání může Ministerstvo vnitra rozhodnout,
že není potřeba osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, odporuje stavebnímu zákonu, který
vyžaduje splnění tří kvalifikačních požadavků, mezi které patří jak splnění praxe
a požadovaného vzdělání, tak osvědčení zvláštní odborné způsobilosti. Proto je nulová
varianta nepřijatelná. Varianta a) by řešila ukončení uznávání tzv. rovnocennosti vzdělání
pro všechny obory, varianta b) jen pro územní plánování. Vzhledem k tomu, že k dosažení
cíle postačí změna stavebního zákona, není vhodné navrhovat řešení (i když v principu
správné) i za jiné obory, které vyžaduje novelizaci zákona o úřednících ÚSC. Kromě
možnosti novelizovat zákon o úřednících připadá v úvahu i varianta nového zákona, kterou
připravuje Ministerstvo vnitra. Proto za nejvýhodnější je považována varianta b).
3.

Zhodnocení variant k dosažení třetího cíle

- 107 Neřešení problému, který považují úřady obcí s rozšířenou působnosti i krajské úřady
za naléhavý, není přijatelné. Proto nulová varianta není možná. Při náročnosti územně
plánovací činnosti není vhodné připustit jako uznávané středoškolské vzdělání podle varianty
c). Středoškoláci mohou v případě prokazatelné kvality práce požádat o výjimku podle § 195
stavebního zákona. V případech obou dalších variant a) a b) se předpokládá rozšíření oborů
uznávaného vzdělání Varianty a) a b) včetně jejich kombinací lze považovat za přípustné,
z hlediska možnosti získávání nových pracovníků se doporučuje varianta b).
4.

Zhodnocení variant k dosažení čtvrtého cíle

Neřešení problému, který považují úřady obcí s rozšířenou působnosti i krajské úřady
za naléhavý, není přijatelné. Proto nulová varianta není možná. Praxe 1 rok je pro samostatný
výkon územně plánovací činnosti nedostatečná, protože úředník musí být schopen aplikovat
velké množství právních předpisů, koordinovat záměry různých odvětví i právnických
a fyzických osob, vystupovat na veřejném projednání, které je mnohdy konfliktní, řešit
rozpory mezi dotčenými orgány apod.. Snížení požadované praxe na 18 měsíců se rovná
době, do kdy musí úředník vykonat zkoušku a získat osvědčení zvláštní odborné způsobilosti
(§ 21 odst. 2 zákona o úřednících ÚSC). Sjednocení těchto lhůt je považováno za účelné
a proto za nejvýhodnější je považována varianta b).
5.

Zhodnocení variant k dosažení pátého cíle

Při nulové variantě by nebylo jasné, zda se vyžaduje splnění kvalifikačních podmínek
uvedených v § 24 stavebního zákona i od úředníků vydávajících územní rozhodnutí nebo
územní souhlas. Proto je nulová varianta nepřijatelná. Na správní činnosti podle stavebního
zákona se vztahují dvě zvláštní odborné způsobilosti: první je nazvána územní plánování
a tradičně ji získávali pořizovatelé, druhá územní a stavební řízení a zkoušku vykonávali vždy
úředníci stavebních úřadů. I když je územní rozhodování zařazeno ve stavebním zákoně
do části třetí – územní plánování, je vykonáváno pracovníky stavebních úřadů. Změna
systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti by si vyžádala rozsáhlejší úpravu několika
právních předpisů a zároveň by znamenala, že pracovník stavebního úřadu by musel mít
pro svoji běžnou činnost 2 osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Proto je vhodnější
zachovat systém vzniklý před účinností nyní platného stavebního zákona. Za nejvýhodnější je
považována varianta a).
6.

Zhodnocení variant k dosažení šestého cíle

Nulová varianta je nejméně vhodná, protože způsobuje problémy v současné praxi požadavky stanovené pouze metodickým výkladem nejsou dlouho udržitelné. Varianta b) je
příliš tvrdá z hlediska středoškoláků, kteří jsou již na úřadech zaměstnáni, získali osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti a chystají se po splnění požadavku na délku praxe požádat
o výjimku. Na některých úřadech v oblastech, kde je vysoká poptávka podnikatelského
sektoru po odbornících na územní plánování, by mohly nastat značné problémy s personálním
obsazením referentských funkcí. Proto za nejvýhodnější je považována varianta a).
7.

Zhodnocení variant k dosažení sedmého cíle

Varianta a) by řešila jen malou část možných případů, protože výjimek je udělováno
minimálně. Možnost odejímat jak výjimku ze vzdělání tak osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti podle varianty b) se vyznačuje nadbytečným zdvojením s týmž účinkem.
Varianta c) vede nejlépe ke splnění cíle, avšak vyžádala by si velmi rozsáhlou úpravu
předpisů na úseku Ministerstva vnitra. Nevýhodou nulové varianty je spoléhání na výpověď
danou úředníkovi, který závažným způsobem nebo opakovaně porušuje právní předpisy.
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územně plánovací činnost dál vykonávat na jiném úřadu nebo na základě smlouvy o dílo.
Vzhledem ke skutečnosti, že řešení tohoto problému by si vyžádalo rozsáhlou právní úpravu
přesahující možnosti novely zákona, za nejvýhodnější je považována varianta d).

G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět zejména krajské úřady a úřady územního plánování (tj.
úřady obcí s rozšířenou působností), dále pak obecní úřady splňující kvalifikační požadavky,
Ministerstvo pro místní rozvoj a částečně Ministerstvo vnitra. Upřesněna je i povinnost
žadatelů o výjimku ze vzdělání.
Vynucování je dáno respektováním stavebního zákona, správního řádu a zákona o
úřednících ÚSC ze strany ministerstev, krajských úřadů a obecních úřadů. Pokud by obec
pořizovala územní nebo regulační plán bez splnění kvalifikačních požadavků, jednalo by se o
úkony věcně nepříslušného orgánu (§ 10 správního řádu), tedy o úkony neplatné od samého
počátku. Sankcí by pak bylo nenabytí účinnosti územně plánovací dokumentace. Ve vztahu
k žadatelům o výjimku ze vzdělání je sankcí neudělení výjimky při nesplnění zákonem
stanovených požadavků.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti Ministerstva pro
místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem vnitra a krajskými úřady. Pro přezkoumání míry
dosažení stanovených cílů a vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta vhodná k získání
podkladů pro hodnocení jeví doba 24 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona.
Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je kontrolní činnost krajských úřadů ve vztahu
k obecním úřadům a Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
ve vztahu ke krajským úřadům. Přezkum účinnosti novely ustanovení o udělování výjimek
vyhodnotí ze svých podkladů ministerstvo pro místní rozvoj.
I.3.2. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NA ÚZEMÍ
NATURA 2000
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Směrnice Rady a Evropského Parlamentu 2001/42/EC zavazuje členské státy
Evropské Unie, aby podrobovaly své koncepční dokumenty proceduře posuzování vlivů
koncepcí na životní prostředí (tzv. S.E.A.). Procedura SEA byla proto transponována do
českého práva zákonem č. 93/2004 Sb., který doplnil úpravu SEA do zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Pro posuzování územně plánovací dokumentace jako koncepce
byly přitom sice stanoveny některé odchylky, avšak nebylo optimálně vyřešeno „vrstvení“
procedur - pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) a SEA -, které se v mnoha
dílčích oblastech (okruh dotčených osob, projednání s nimi a s dotčenými orgány,
zpracovávané výstupy atd.) prolínají i opakují. Zároveň se posuzování opakovalo stejným
postupem a s podobně stanoveným obsahem na všech stupních územně plánovací
dokumentace. Z těchto důvodů byla do nového stavebního zákona transponována samostatnou
cestou procedura posuzování politiky územního rozvoje (PÚR), zásad územního rozvoje
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obou košatých právních úprav. Nešlo pouze o teoretický problém, ale především o
dalekosáhlé dopady na uživatele území, pro které bylo časově i finančně velmi náročné
zajistit provedení obou procedur (SEA i pořízení ÚPD) ve všech případech, ve kterých to
Evropské předpisy vyžadují. Přitom výsledky plánovacích procesů na jedné úrovni nedávaly
uživatelům území jistotu, že navržené a schválené řešení bude skutečně přijato, neboť v rámci
posuzování vlivů na životní prostředí na nižší (podrobnější) úrovni, mohly být tyto výsledky
v rámci SEA nebo EIA opět zpochybněny.
Nový stavební zákon začlenil proceduru SEA včetně posouzení vlivů na území Natura
2000 do vyhodnocení udržitelného rozvoje území, které je součástí návrhu PÚR, ZÚR
a ve stanovených případech i územního plánu a představuje formalizovaný způsob výběru a
prověřování jednotlivých možností řešení vycházející z poznatků o řešeném území, včetně
znalostí a informací potřebných pro posouzení vlivů na životní prostředí a na území Natura
2000.
Nová právní úprava posuzování vlivů PÚR a vybrané ÚPD provedla transposici
některých ustanovení příslušné směrnice odchylně od obecné úpravy v zákoně č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., aby tak omezila
procesní a formální náročnost celé procedury. K podstatným a odůvodněným problémům na
tomto úseku patří:
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
Podle § 36 odst. 1 „součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na životní
prostředí“. Podle § 37 odst. 1 však „k návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Dvojznačnost založená v těchto ustanoveních
se pak přenáší do celého procesu projednání zásad územního rozvoje, kde není jisté, zda se
projednává pouze „vlastní návrh“ ZÚR, nebo návrh včetně odůvodnění resp. vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj. Tato dvojznačnost je založena již v zákoně č. 500/2004 Sb.,
správní řád, kde rovněž není zcela zřejmé, zda návrh opatření obecné povahy zahrnuje i jeho
odůvodnění nebo nikoliv.
b) Vyhodnocení variant u ZÚR.
Zatímco „SEA směrnice“ požaduje v čl. 5 odstavec prvý identifikovat, popsat,
vyhodnotit a projednat všechny „rozumné alternativy“, zpracovává a projednává se u zásad
územního rozvoje pouze návrh, který se projednává v řízení o vydání ZÚR bez variant. Není
tedy zřejmé, kdy a jak budou vyhodnoceny varianty či alternativy, jejichž zvažování a výběr
jsou nezbytnou součástí SEA procedury. V posouzení vlivů na území Natura 2000 je výběr
variant výslovně legislativně determinován.
c) Problém včasné účasti veřejnosti a vydávání stanovisek dotčených orgánů k zadání.
Aarhuská úmluva a z ní vycházející směrnice EU o účasti veřejnosti na rozhodování
o životním prostředí požadují, aby tzv. „dotčená veřejnost“ měla přístup do rozhodovacího
procesu nebo procesu, v němž je přijímána koncepce, „od samého počátku, kdy jsou ještě
otevřeny možnosti rozhodování a kdy lze účinně ovlivňovat výběr variant nebo alternativ
řešení“. Příprava opatření obecné povahy, kterým je také ÚPD, je však v zákoně správním
řádu a v souladu s ním i ve stavebním zákoně upravena tak, že se nejprve projednává
s dotčenými orgány a pak se vybraná varianta postoupí do řízení o vydání opatření obecné
povahy, které je veřejné a veřejnost v něm může uplatnit své připomínky. Je tedy zřejmé, že
z hlediska uvedených mezinárodních závazků je při přípravě opatření obecné povahy
veřejnost zapojena pozdě, v době, kdy už bylo rozhodnuto o výběru jedné varianty.
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Na počátku procesu pořizování musí příslušný úřad ve smyslu zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí vydat své stanovisko, ve kterém uvede své požadavky na obsah
a rozsah posuzování. Orgán ochrany přírody vydává v téže fázi stanovisko s uvedením, zda
lze vyloučit významný negativní vliv připravované koncepce na území Natura 2000. Zajištění
těchto stanovisek u ZÚR není zřetelně ošetřeno. ZÚR se aktualizují nebo nově pořizují na
základě zprávy o uplatňování ZÚR, nikoliv zadání, jak předpokládá ustanovení § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Zpráva je přitom s dotčenými orgány pouze
„konsultována“, zda jsou zmocněny k vydání stanoviska není zřejmé.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a problém obsahu tohoto stanoviska.
Stavební zákon předepisuje, aby k PÚR nebo ZÚR MŽP vydalo „stanovisko
k posouzení vlivů na životní prostředí. Toto stanovisko má mít obdobnou funkci, jako tzv.
„SEA stanovisko“, čili závěrečné stanovisko v procesu SEA podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. Stavební zákon však neříká, v jaké fázi procesu pořizování má být toto
stanovisko vydáváno. Z toho lze dovodit, že je vydáváno ve stejné fázi a stejné lhůtě jako
stanoviska ostatních dotčených orgánů, to jest v průběhu „společného jednání“ dotčených
orgánů. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že kompetence k vydání tohoto stanoviska je
zakotvena v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí a v § 10i tohoto předpisu se
výslovně uvádí, že MŽP toto stanovisko vydává jako dotčený orgán podle stavebního zákona.
Tento postup je však napadán, neboť zákon o posuzování vlivů na životní prostředí stanoví,
že „stanovisko SEA“ je vydáváno na základě připomínek veřejnosti, návrhu koncepce a
vyhodnocení jejích vlivů na životní prostředí (§ 10 cit. zákona). To znamená, že zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí předpokládá obrácený postup, než správní řád, potažmo
stavební zákon, kde napřed vydávají svá stanoviska dotčené orgány a pak se vede řízení o
vydání opatření obecné povahy, v němž uplatňuje připomínky veřejnost. Zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí zároveň stanoví, že uvedené stanovisko je vydáváno „k návrhu
koncepce“, nikoliv jen „k vyhodnocení vlivů na životní prostředí“, jak stanoví stavební zákon.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Obecně je cílem úpravy znění stavebního zákona zajistit jednoznačnost textu,
srozumitelnost umožňující snadnou a bezchybnou realizaci ustanovení předpisu, racionalitu
právní úpravy potažmo na ní se zakládajících administrativních činností a naplnění požadavků
mezinárodního a práva EU, k jehož dodržování se ČR zavázala. V případech konkrétních výše
popsaných problémů to znamená:
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
Cílem je dosáhnout jednoznačnosti ustanovení, a to v podobě, která bude odpovídat
požadavkům mezinárodního a práva EU.
b) Vyhodnocení variant u ZÚR.
Cílem úpravy je zajistit, aby v procesu zpracování návrhu ZÚR byly vyhodnoceny možnosti
(varianty, alternativy) příznivé z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví,
a v případě zjištění negativních vlivů na území Natura 2000, aby byla vybrána
varianta/alternativa bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem
na tato území.
c) Problém včasné účasti veřejnosti.
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na včasnou a účinnou účast veřejnosti, který byl rovněž vyjádřen v příslušné směrnici Rady
a Parlamentu EU.
d) Problém vydávání některých stanovisek k zadání, resp. zprávě o uplatňování ZÚR
Je třeba zvážit způsob úpravy konsultací k zadání nebo zprávě o uplatňování ÚPD,
a to z hlediska vydávání stanovisek „příslušného úřadu“ podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a z hlediska vlivů na území Natura 2000.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a problém obsahu tohoto stanoviska.
Cílem je nalézt takové řešení, které nebude komplikovat rozkošatělý proces pořizování
a posuzování PÚR a ZÚR, avšak zůstane v rámci požadavků práva EU (SEA směrnice) a
přitom v maximální možné míře vyhoví oprávněným požadavkům MŽP.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
V případě neřešení problému dojde, a již dochází, k divergenci administrativních postupů
veřejné správy na předmětném úseku. Část krajských úřadů projednává na společném jednání
návrh ZÚR včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů, část projednává na společném jednání
s dotčenými orgány pouze „vlastní návrh“ ZÚR a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území projednává samostatně a odděleně podle odstavce 4 § 37 stavebního zákona. Návrh
včetně odůvodnění je pak v celku postoupen až do řízení o vydání ZÚR. Mezivarianty
se rovněž vyskytují. Obě varianty postupu jsou z hlediska znění zákona přípustné, avšak lze
očekávat, že zejména varianta se samostatným a odděleným projednáváním vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území může být cílem útoků lobbyistických uskupení založených
na údajně nedostatečném a „utajeném“ projednání řečeného vyhodnocení.
b) Vyhodnocení variant u ZÚR.
Neřešení problému může vést k nedostatečné implementaci požadavků práva EU, pokud by
byly opomenuty varianty nebo alternativy s menším negativním vlivem nebo bez něj.
Takováto situace by vyvolala žaloby ekologistických aktivistů na nedodržení unijního práva.
c) Problém včasné účasti veřejnosti.
Jde o zřejmou překážku implementace práva EU a mezinárodního práva. Neřešení problému
by vystavilo ČR možnosti žalob na nenaplnění požadavků práva EU včetně možnosti uložit
českému státu náhrady za krácení práv poškozených stran.
d) Problém vydávání některých stanovisek k zadání, resp. zprávě o uplatňování ZÚR
Rovněž v tomto případě jde, zejména u stanoviska orgánu ochrany přírody k možnosti
významného vlivu na území Natura 2000, o překážku implementace práva EU a
mezinárodního práva.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a problém obsahu tohoto stanoviska.
Risikem v případě neřešení problému je nejednotný postup veřejné správy s možností
správních žalob a zablokování procesu pořizování ZÚR .
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D) Návrh možných variant
Nulovou variantu chápeme jako ponechání stavu, a to po stránce legislativní, metodické
i alternativní regulace. Risika tohoto řešení problémů byla popsána v předchozí kapitole
(1.B.3), proto zde nejsou opakována.
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
Alternativa 1 – metodické řešení
Bude podán metodický výklad MMR založený na rozlišení dvojího významu, v němž je
používáno ve stavebním zákoně pojmu „návrh zásad územního rozvoje“. Výklad umožňuje tři
varianty řešení:
Var. 1a – návrh ZÚR bude projednáván ve všech postupných krocích podle stavebního
zákona vždy spolu s návrhem odůvodnění včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Var. 1b – návrh ZÚR bude projednáván vždy současně s návrhem odůvodnění včetně
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, avšak projednání podle odst. 2 a odst. 4 § 37
stavebního zákona budou vedena paralelně odděleně s využitím jejich procesních odlišností.
Var. 1c – návrh odůvodnění včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se přikládá
k návrhu ZÚR až pro řízení o vydání ZÚR. Projednání podle odstavce 2 a odstavce 4 § 37 SZ
probíhá věcně i časově odděleně, na sobě zcela nezávisle.
Alternativa 2 – legislativní řešení
Alternativa spočívá v textové úpravě stavebního zákona tak, aby bylo dosaženo naprosté
významové jednoznačnosti znění zákona. Toto řešení rovněž umožňuje tři varianty, obdobně
jako výše:
Var. 2a – legislativní zakotvení varianty 1a z alternativy 1.
Var. 2b – legislativní zakotvení varianty 1b z alternativy 1.
Var. 2c – legislativní zakotvení varianty 1c z alternativy 1.
b) Vyhodnocení variant u ZÚR.
Zajištění transparentního postupu vyhodnocení různých možností řešení PÚR a ÚPD je
nezbytné zejména z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a na územní Natura 2000.
Lze ho zajistit buď
Alternativa 1 – metodickým vedením pořizovatelů a projektantů bude upraven postup výběru
optimální alternativy/varianty v etapě přípravy a společného jednání.
Alternativa 2 – legislativní
alternativy/varianty řešení.

zakotvení transparentního

postupu

výběru

optimální

c) Problém včasné účasti veřejnosti.
Tento problém není možné řešit pouze metodicky. Procesní práva dotčené veřejnosti musí být
zajištěna zákonem. Legislativní řešení nabízí tyto možnosti:
Var. 2a – Zajistit účast veřejnosti na přípravě zprávy o uplatňování PÚR / ZÚR i v etapě
projednání s dotčenými orgány, kdy je vybírána vhodná varianta řešení.
Var. 2b – Zajistit účast veřejnosti až v etapě společného jednání dotčených orgánů.
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Tento problém není možné řešit pouze metodicky. Procesní úprava úkonů dotčených orgánů
musí být zajištěna zákonem. Nabízí se tyto možnosti řešení:
Var. 2 – Ošetřit konsultace dotčených orgánů ke zprávě, tak, aby bylo zřejmé, že
ve stanovených případech (Natura 2000, SEA) vydávají dotčené orgány stanoviska podle
zvláštních právních předpisů.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a problém obsahu tohoto stanoviska.
Alternativa 1 – metodické ošetření problému.
S ohledem na čl. 79 Ústavy ČR lze použít metodické řešení pouze v případě, že bude proti
odporu MŽP prosazováno řešení nejvíce odpovídající stávající právní úpravě – tedy, že MŽP
vydává „stanovisko SEA“ ve stejném procesním pořádku jako ostatní dotčené orgány,
tzn. po společném jednání. Jen v tomto smyslu by bylo možno podat pracovní výklad zákona.
Alternativa 2 – legislativní ošetření problému
Legislativní řešení by bylo použito v případě, že by bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější
řešení problému vydávání „stanoviska SEA“ až v řízení o vydání opatření obecné povahy.
V tomto případě by bylo nutné upřesnit kompetenci MŽP k vydávání „Stanoviska SEA“
až v uvedeném řízení.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
Alternativa 1 – metodické řešení
Protože problém spočívá v dvojím možném výkladu znění stavebního zákona, a to ve věci,
která je z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí nezbytná (projednání vyhodnocení
vlivů na životní prostředí), vedlo by uplatnění metodického řešení bez dosažení
jednoznačnosti textu zákona k pochybnostem o legalitě všech vydávaných ZÚR. Tento
nedostatek by se mohl projevit v nákladech na soudní řízení vyvolaná žalobami proti ZÚR.
Alternativa 2 – legislativní řešení
Alternativa vyvolává náklady odpovídající nákladům na vydání zákona, kterým se mění
stavební zákon, a to bez přímých finančních dopadů do jiných sfér činnosti.
b) Vyhodnocení variant u ZÚR.
Alternativa 1 – metodickým vedením pořizovatelů a projektantů bude upraven postup výběru
optimální alternativy/varianty v etapě přípravy a společného jednání.
Alternativa 2 – legislativní
alternativy/varianty řešení.

zakotvení transparentního

postupu

výběru

optimální

Obě alternativy jsou z hlediska nákladů srovnatelné. Nulová alternativa je zcela vyloučena
s ohledem na předpisy EU.
c) Problém včasné účasti veřejnosti.
Zavedením účasti veřejnosti v raných fázích postupu pořizování dojde k mírnému zvýšení
administrativní zátěže orgánů veřejné správy, které pořizují politiku a zásady územního
rozvoje. S tím spojené zvýšení nákladů na veřejnou správu je obtížně odhadnutelné.
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V úvahu připadá pouze alternativa 2 – legislativní řešení. Jedná se o procesní úpravu, která
nevyvolá žádné nové náklady na veřejné rozpočty, ani neovlivní výdaje soukromé sféry.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a problém obsahu tohoto stanoviska.
Alternativa 1 – metodické ošetření problému.
Metodické řešení je z hlediska nákladů příznivější, neboť nevyvolává potřebu úpravy zákona.
Alternativa 2 – legislativní ošetření problému
Legislativní řešení problému vyvolává náklady odpovídající nákladům na zpracování,
projednání a schválení právního předpisu (bez nákladů vyvolaných implementací předpisu).
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Nulovou variantu chápeme jako ponechání současného stavu, a to po stránce legislativní,
metodické i alternativní regulace. Risika tohoto řešení problémů byla popsána v kapitole
1.B.3, proto zde již nejsou uváděna.
a) Možnost dvojího výkladu obsahu pojmu „návrh zásad územního rozvoje“.
Alternativa 1 – metodické řešení – nepřipadá ve všech svých variantách v úvahu z důvodu
potřeby zajištění jednoznačnosti textu stavebního zákona. Dvojí možnost výkladu znění
zákona ve věci tak podstatné, jako je způsob projednání vyhodnocení vlivů na životní
prostředí, by otevřela možnosti zpochybňování legality ZÚR soudní cestou.
Doporučujeme variantu 2b alternativy 2 – legislativní řešení, která nejvíce odpovídá potřebám
pořizování územně plánovací dokumentace i účelu procedury posuzování vlivů na životní
prostředí a zároveň zůstává z hlediska ekonomie výkonu státní správy přiměřeně úsporná.
b) Vyhodnocení variant řešení u ZÚR.
Především z důvodu posuzování vlivů na území Natura 2000 je nezbytné zcela jednoznačně
a výslovně zakotvit v zákoně povinnost výběru varianty řešení s nejmenším negativním
vlivem na území Natura 2000. Metodické řešení je pro transposici požadavků práva EU
nepostačující. Z těchto důvodů doporučujeme alternativu 2 – legislativní řešení.
c) Problém včasné účasti veřejnosti.
Tento problém rovněž není možné řešit pouze metodicky. Procesní práva dotčené veřejnosti
musí být zajištěna zákonem. Aby bylo optimálně vyhověno požadavku Åarhuské úmluvy
na včasnou účast veřejnosti, doporučujeme variantu 2a.
d) Problém vydávání některých stanovisek k zadání, resp. zprávě o uplatňování ZÚR.
Také tento problém není možné řešit pouze metodicky. Procesní úprava úkonů dotčených
orgánů musí být zajištěna zákonem. Proto navrhujeme dále rozvíjet alternativu 2 – legislativní
řešení.
e) Problém časového určení vydání stanoviska MŽP k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a problém obsahu tohoto stanoviska.
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nebudeme dále uvažovat variantu vydávání tzv. „stanoviska SEA“ ve stejném režimu, jako
jsou vydávána stanoviska jiných dotčených orgánů. Z tohoto důvodu je potřeba zakotvit
v zákoně samostatný zvláštní procesní krok pro vydání uvedeného stanoviska a je tedy nutné
dále vycházet z alternativy 2.

G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět obce a krajské úřady při pořizování územně plánovací
dokumentace, dále ministerstvo pro místní rozvoj při pořizování politiky územního rozvoje
a Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady jako příslušné úřady podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vynucování je v rámci povinnosti respektovat stavební zákon, správní řád a zákon
o úřednících ÚSC ze strany ministerstev, krajských úřadů a obecních úřadů. Pokud by
při pořizování nebo vydávání politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace došlo k porušení právních předpisů, lze k zjednání nápravy využít ustanovení
o státním dozoru, institut přezkumného řízení, nebo se domáhat nápravy soudní cestou.
Sankcí za porušení ustanovení navrhovaného zákona by pak bylo zrušení vadné části opatření
obecné povahy, nebo celého opatření obecné povahy.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti nově upravovaných ustanovení bude v působnosti Ministerstva pro
místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí (ústřední správní úřad pro
posuzování vlivů na životní prostředí) a krajskými úřady. Pro přezkoumání míry dosažení
stanovených cílů a vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta vhodná k získání podkladů
pro hodnocení jeví doba 24 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona. Vhodnou formou
pro přezkum účinnosti je kontrolní činnost krajských úřadů ve vztahu k obecním úřadům
a Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ve vztahu ke krajským
úřadům.

I.3.3. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
NA ÚZEMÍ NATURA 2000
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS), ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze
dne 3. března 1997, zavazuje členské státy Evropské Unie, aby podrobovaly takzvané
„záměry“ proceduře posuzování vlivů těchto záměrů na životní prostředí (tzv. E.I.A.).
Procedura EIA je součástí českého práva od roku 1992 (zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí). Nedostatky české úpravy vzhledem k požadavkům práva EU byly
odstraněny přijetím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů. S ohledem na skutečnost, že nový stavební zákon
(zákon č. 183/2006 Sb.) nově konstituoval regulační plán jako dokumentaci, která vzhledem
k podrobnosti a obsahu řešení nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, byl
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o posuzování vlivů na životní prostředí, podroben proceduře EIA. V souladu s tím bylo
upraveno ustanovení § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně bylo
hledáno takové řešení, které by podobně jako u procedury SEA omezilo duplicity a
racionalizovalo administrativní postupy procedury EIA a pořizování regulačního plánu.
Zatímco procedura SEA byla do stavebního zákona plně zapracována, tak, aby dva procesně
složité postupy byly nahrazeny jedním integrovaným procesem, bylo v případě regulačního
plánu přijato řešení, které při zachování samostatnosti obou postupů pouze spojuje některé
jejich procesní kroky. Toto řešení přináší některé nepřehlédnutelné problémy, které se
projevily při uplatňování stavebního zákona. Jsou to především:
a) Disproporce mezi některými typy regulačního plánu a požadavky procedury EIA
Stavební zákon rozlišuje regulační plán na žádost a regulační plán z podnětu. Rozdíl mezi
těmito dokumentacemi spočívá v odlišnostech v postupu jejich pořizování, tedy v procesní
stránce věci. Po stránce obsahové zastřešuje dokumentace v novém stavební zákoně zvaná
regulační plán několik typů v praxi používaných dokumentů. Pracovně je lze nazvat
•
•

•

•

územní plán zóny (koncepční územně plánovací dokument pro území menší
než je území obce),
regulační plán (dokumentace stanovící podrobné závazné regulační prvky, aniž
by musela řešit přesné umístění, dopravní napojení atd. jednotlivých nových
staveb),
zastavovací plán (vymezuje pozemky pro jednotlivé stavby, řeší jejich přesné
umístění včetně dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě
a související vybavení území),
územní projekt (řeší přesné umístění a prostorové uspořádání a napojení
jednotlivých staveb)

Z uvedeného je zřejmé, že ne vždy musí být u regulačního plánu ve smyslu stavebního zákona
znám konkrétní záměr a jeho konkrétní provedení, které by umožnilo provedení EIA spolu
s pořizováním tohoto plánu. U regulačního plánu na žádost bude většinou provedení EIA
možné, avšak mezi regulačními plány z podnětu se mohou vyskytnout typy plánu, které mají
spíše koncepční nebo pouze regulatorní charakter a jejich posuzování v procesu EIA je proto
nepřiměřené až neúčelné.
b) Netransparentnost ustanovení stavebního zákona upravujících společné kroky obou
postupů (tj. EIA a pořizování regulačního plánu)
Příslušná ustanovení stavebního zákona upravující společný postup EIA a pořizování
regulačního plánu uvádí pouze odlišnosti, tedy to, co je řešeno jinak, než v obecné úpravě
pořizování a obecné úpravě posuzování. Proto však má výsledný text ustanovení fragmentární
charakter a musí být uplatňován společně s obecnými úpravami pořizování a posuzování.
Situace je o to složitější, že stavební zákon tyto postupy ještě dělí mezi regulační plán na
žádost a regulační plán z podnětu, které rovněž vykazují procesní odlišnosti. Tato situace je
příčinou obtížné srozumitelnosti ustanovení o posuzování regulačního plánu ve stavebním
zákoně.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Vedle obecných cílů stavebního zákona a cílů úpravy regulačního plánu v něm by měla být
prověřena možnost zpřehlednění ustanovení o posuzování regulačního plánu, tak aby byla
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postupy pořizování regulačních plánů a procedurou EIA, případně zvážit možnost nahradit
posuzování záměru (EIA) ve stanovených případech posuzováním koncepcí (SEA).
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
a) Disproporce mezi některými typy regulačního plánu a požadavky procedury EIA
Neřešení problému přináší risiko neprojednání a tedy i nevydání některých typů regulačních
plánů, neboť v případě těch regulačních plánů, kde není známý konkrétní projektový záměr
včetně technologického řešení, není možné zpracovat dokumentaci EIA v rozsahu
předepsaném v právních předpisech.
S tím souvisí risiko vyvolání odporu vůči posuzování vlivů na životní prostředí nejprve
zainteresovaných odborníků na straně pořizovatelů a projektantů později v případě většího
rozsahu neprojednatelných regulačních plánů také na straně zastupitelů dotčených samospráv
a veřejnosti.
b) Netransparentnost ustanovení stavebního zákona upravujících společné kroky obou
postupů (tj. EIA a pořizování regulačního plánu)
Netransparentnost ustanovení o sloučení některých kroků postupů EIA a pořizování
regulačního plánu je, při stávajícím nedostatku metodické podpory pracovníků úřadů
územního plánování a krajských úřadů, příčinou obcházení předmětných ustanovení. Od
nabytí účinnosti stavebního zákona až posud jsou předmětná ustanovení využívána jen zcela
výjimečně. Závažným risikem tedy je, že tato ustanovení nebudou uplatňována.
D) Návrh možných řešení včetně „nulové“ varianty
a) Disproporce mezi některými typy regulačního plánu a požadavky procedury EIA
Alternativa 1 – „nulová“ – ponechání současného stavu
Rizika této varianty byla zhodnocena v kapitole A.
Alternativa 2 – metodické řešení
Toto řešení je závislé na široké aktivní spolupráci resortu životního prostředí. Spočívalo by
v metodickém vedení pracovníků příslušných úřadů k tomu, aby umožňovali ponechání
položek předepsaných pro obsah „dokumentace vlivů“ nevyplněných v těch případech, kdy se
jedná o položky, pro jejichž vyplnění není možné v dané fázi plánování získat potřebné
vstupní informace.
Alternativa 3 – legislativní řešení
Podstatou tohoto řešení je rozlišit ve stavebním zákoně ty regulační plány, které vymezují
pozemky pro konkrétní „záměr“ ve smyslu přílohy zákona o posuzování vlivů, a je pro ně
přiměřená procedura EIA, a ty regulační plány, které nevytváří rámec pro umístění záměru
formou obsahově se blížící územnímu rozhodnutí.
b) Netransparentnost ustanovení stavebního zákona upravujících společné kroky obou
postupů (tj. EIA a pořizování regulačního plánu)
Alternativa 1 – „nulová“ – ponechání současného stavu
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Alternativa 2 – metodické řešení
Při současné opravě některých nepřesností a chyb stávající právní úpravy je možné její
ponechání za současné masivní metodické podpory jejího uplatňování. V podobě metodiky by
bylo třeba vydat „sloučené postupy“, které by souhrnně presentovaly ustanovení jak zákona
stavebního – základní úprava, tak zákona stavebního – společné kroky při posuzování, tak
i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně
zákona správního řádu, tedy ustanovení všech hlavních relevantních právních úprav, které
upravují posuzování regulačního plánu, a to ve dvou variantách – pro regulační plán
„na žádost“ a pro regulační plán „z podnětu“. Takovéto „sloučené znění“ by pak umožnilo
uživatelům snadnou orientaci a přesný návod pro postup bez nutnosti kompilovat osnovu
administrativního řešení posouzení regulačního plánu z několika právních předpisů.
Alternativa 3 – legislativní řešení
Varianta 3a – desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
Varianta spočívá ve vypuštění ustanovení § 72 až 75. Důsledkem této varianty legislativního
řešení by bylo „sériové“ řazení procedur EIA a pořizování regulačního plánu. Byla by tak
dosažena přehlednost postupů, ale zároveň by toto řešení vedlo k sčítání času potřebného
k uskutečnění obou postupů a k zdvojení podobných úkonů, jako je projednávání s dotčenými
orgány a veřejností atd. Tím by se podstatně zvýšily „transakční náklady“ na pořízení
regulačního plánu.
Varianta 3b – částečná desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
v případě tohoto řešení by §§ 72 až 75 stavebního zákona byly upraveny tak, aby příslušný
úřad ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i pořizovatel regulačního plánu
postupovali samostatně až do společného jednání s dotčenými orgány. To znamená,
že samostatně – odděleně, avšak „paralelně“ k pořizování regulačního plánu by proběhlo
zjišťovací řízení k zadání regulačního plánu a zpracování dokumentace EIA, včetně rozeslání
dokumentace dotčeným orgánům a jejího zveřejnění. Tyto kroky by byly koordinovány tak,
aby pro společné jednání byly k disposici jak dokumentace EIA, tak návrh regulačního plánu.
Následné kroky posuzování by už byly integrovány do postupu pořizování obdobně, jak je
tomu nyní. Výhodou tohoto řešení je paralelní průběh obou postupů a z něho plynoucí časová
úspora a větší přehlednost oproti stávající úpravě. Nevýhodou je duplicita některých
obdobných úkonů příslušného úřadu a pořizovatele.
Varianta 3c – úplná integrace procedury posuzování regulačního plánu do postupu jeho
pořízení
Toto řešení by nad rámec stávající úpravy sjednotilo kroky obou procedur tak, aby
po procesní stránce obsahoval stavební zákon úplnou úpravu posuzování vlivů regulačního
plánu jako záměru na životní prostředí. Principielně by se jednalo o obdobné řešení, jaké bylo
použito u procedury SEA. Nutnou podmínkou by byla „harmonizace“ kroků obou postupů
spočívající v eliminaci jejich odchylek tak, aby byla zachována funkčnost a smysl obou úprav
v jejich sjednocení.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Alternativa 1 – „nulová“ – ponechání současného stavu
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pořizování regulačního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí není pro
jeho netransparentnost používáno.
Alternativa 2 – metodické řešení
Problém je metodicky řešitelný jen za současné restrukturalizace úřadů zabezpečujících tuto
agendu. Metodické řešení by znamenalo zvýšení počtu pracovníků a zintensivnění metodické
činnosti nadřízených orgánů jak na úseku územního plánování tak na úseku posuzování vlivů
na životní prostředí.
Alternativa 3 – legislativní řešení
Varianta 3a – desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
Varianta ve své podstatě znamená přizpůsobení textu zákona současnému stavu při jeho
naplňování, neboť ustanovení o společných postupech (§ 71 až § 75) nejsou využívána
pro jejich nedostatečnou transparentnost. Toto řešení vyvolává vysoké „transakční náklady“
na straně uživatelské veřejnosti, ale zvyšuje i náročnost administrativní činnosti úřadů. Jde mj.
o sčítání času potřebného k uskutečnění obou postupů a k zdvojení podobných úkonů, jako je
projednávání s dotčenými orgány a veřejností atd.
Varianta 3b – částečná desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
Toto řešení představuje střední variantu, která spojuje náklady ale i přínosy ostatních variant.
Varianta 3c – úplná integrace procedury posuzování regulačního plánu do postupu jeho
pořízení
Varianta vyžaduje nejrozsáhlejší legislativní úpravu ze všech variant řešení posuzování
regulačního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, je třeba mu proto přičíst náklady
spojené s tvorbou a vydáním právního předpisu. Na druhou stranu přínosem tohoto řešení je
maximální úspora „transakčních nákladů“ na straně uživatelů stavebního zákona z řad
veřejnosti i úspora administrativní činnosti na straně správních orgánů.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Alternativa 1 – „nulová“ – ponechání současného stavu
Rizika této varianty byla zhodnocena v kapitole A. Tato varianta je založena na ponechání
části právního předpisu ve stavu nefunkčnosti. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem
na hodnocení jejích risik a nákladů ji nedoporučujeme.
Alternativa 2 – metodické řešení
Zajištění metodického řešení při ponechání příslušných ustanovení zákona v nefunkčním
stavu by si, jak bylo popsáno v subkapitole „náklady a přínosy“ vyžádalo takový rozsah
opatření, který tuto variantu jednoznačně diskvalifikuje.
Alternativa 3 – legislativní řešení
Varianta 3a – desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
Tato varianta je zajímavá svou jednoduchostí z hlediska legislativního zabezpečení, avšak
z hlediska nákladů na provádění procedur podle takto upraveného předpisu odpovídá zcela
variantě nulové aniž by ji předčila v přínosech. Z těchto důvodů ji nedoporučujeme.
Varianta 3b – částečná desintegrace EIA a pořizování regulačního plánu
Tato varianta přináší časovou úsporu, neboť umožňuje „paralelní“ řazení postupů pořizování
a posuzování, zároveň však zachovává některé nevýhody současného stavu, především

- 120 duplicitní provádění obdobných administrativních úkonů a nedostatečnou provázanost návrhu
regulačního plánu a tzv. dokumentace EIA. Tato varianta je z hlediska MMR přijatelná.
Varianta 3c – úplná integrace procedury posuzování regulačního plánu do postupu jeho
pořízení
Varianta přináší největší zásah do stávající právní úpravy, zároveň však otvírá možnost
dosáhnout maximální úspory času a ostatních „transakčních nákladů“ při implementaci takto
upraveného předpisu. Doporučujeme tuto variantu k dalšímu rozpracování.
G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět obce a krajské úřady při pořizování regulačních plánů,
krajské úřady a ministerstvo pro místní rozvoj jako nadřízené orgány územního plánování.
Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady budou zajišťovat implementaci jako příslušné
úřady podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vynucování je zajištěno v rámci povinnosti respektovat stavební zákon, zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí, správní řád a zákon o úřednících ÚSC ze strany ministerstev,
krajských úřadů a obecních úřadů. Pokud by při pořizování nebo posuzování regulačního
plánu došlo k porušení právních předpisů, lze k zjednání nápravy využít ustanovení o státním
dozoru, institut přezkumného řízení, nebo se domáhat nápravy soudní cestou. Sankcí
za porušení ustanovení navrhovaného zákona by pak bylo zrušení vadné části opatření obecné
povahy, nebo celého tohoto opatření.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti nově upravovaných ustanovení bude v působnosti Ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí (ústřední správní úřad
pro posuzování vlivů na životní prostředí) a krajskými úřady. Pro přezkoumání míry dosažení
stanovených cílů a vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta vhodná k získání podkladů
pro hodnocení jeví doba 24 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona. Vhodnou formou
pro přezkum účinnosti je kontrolní činnost krajských úřadů ve vztahu k obecním úřadům
a Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ve vztahu ke krajským
úřadům.

I.3.4. PŘEDKUPNÍ PRÁVO
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Předkupní právo veřejnoprávních korporací k pozemkům určeným územním plánem
nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu, veřejně prospěšné opatření nebo
veřejné prostranství je novým institutem stavebního zákona. Jeho uplatňování v praxi přineslo
řadu podnětů pro formulační i obsahové upřesnění úpravy tohoto institutu, které však nemají
charakter vyžadující analýzu formou RIA. Z tohoto rámce vybočuje problém územního
systému ekologické stability (dále ÚSES), jakožto veřejně prospěšného opatření, resp.
vztažení institutu předkupního práva na něj. ÚSES je vymezen pro celé území státu
v podrobnosti mapového podkladu měřítka 1:10 000 nebo podrobnějším. Ve srovnání
s jinými veřejně prospěšnými opatřeními zahrnují ÚSES nezanedbatelný podíl z rozlohy obcí
potažmo krajů. Přitom způsob vymezení ÚSES neodpovídá svým charakterem vlastnostem
ostatních veřejně prospěšných opatření, které umožňují vyznačení předkupního práva
k pozemkům pro ně určeným. Plánování ÚSES v mnoha případech stagnovalo ve stavu tzv.
„negativního vymezení“, kterým byl řešen problém časové naléhavosti při současném
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a koridory, v nichž je teprve třeba přesné umístění prvků ÚSES dořešit. V těchto případech
představuje naplnění požadavků § 101 stavebního zákona velmi rozsáhlý, projektově
a administrativně náročný úkol, tedy vymezení ÚSES v jeho zákonných („minimálních“)
parametrech, jeho upřesnění na hranici pozemkových parcel nebo na spojnici lomových bodů,
projednání s vlastníky a zanesení do katastru nemovitostí. Vzhledem k rozsahu ÚSES
a možnostem veřejné správy nelze počítat se zvládnutím tohoto úkolu v běžném časovém
horizontu pořizování územních plánů, ale provádí se až jako součást komplexních
pozemkových úprav. Nástroje komplexních pozemkových úprav spolu se zachováním
institutu vyvlastnění se jeví jako plně postačující pro realizaci ÚSES.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Cílem úpravy ustanovení § 101 stavebního zákona je zajistit, aby toto ustanovení bylo
ve všech ohledech proveditelné a splňovalo svůj účel, kterým je řešit nejméně konfliktním
způsobem a v předstihu střet veřejného zájmu a zájmu vlastníka vznikající realizací veřejně
prospěšné stavby nebo opatření.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Lze předpokládat, že neřešení problému by mohlo vést k soustavnému nedodržování
ustanovení § 101 v případě ÚSES, neboť pořizovatelé nenajdou potřebné kapacity
na administrativní a projektové zvládnutí úkolu upřesnění ÚSES a identifikace pozemků
potřebných pro jeho zajištění s vymezením na pozemky původního pozemkového katastru.
I v případě vyřešení tohoto problému nejsou zajištěny finanční prostředky na výkup pozemků
pro ÚSES v rozsahu území celé ČR v relativně krátkém čase (s využitím předkupního práva).
Úprava je vzhledem k řešení uvedených problémů v rámci komplexních pozemkových úprav
nadbytečná.
D) Návrh možných variant
Alternativa 1 – „nulová“ – ponechání současného stavu;
Rizika této varianty byla zhodnocena v kapitole C).
Alternativa 2 – metodické řešení
Metodické řešení nepřipadá v tomto případě do úvahy, neboť povinnost poskytnout potřebné
podklady pro vyznačení ÚSES v katastru nemovitostí je uložena přímo zákonem. S ohledem
na čl. 79 Ústavy ČR je proto potřeba připravit adekvátní úpravu zákona.
Alternativa 3 – legislativní řešení
Varianta 3a – Vypuštění ÚSES z věcného rozsahu účinnosti ustanovení § 101 odstavec 1
stavebního zákona.
Varianta 3b – Hypotéza ustanovení o předkupním právu bude upřesněna tak, aby se předkupní
právo vztahovalo pouze na nově zakládané prvky ÚSES, obdobně, jako je tomu v ustanovení
§ 170 odstavec 1 písmeno b).
Varianta 3c – Varianta se zakládá na ověření možnosti rozlišit situace, kdy je ÚSES již
vymezen v minimálních prostorových parametrech v mapovém podkladu podrobného
měřítka, případně kdy dotčený orgán ochrany přírody již zahájil projektovou přípravu ÚSES
alespoň tím, že zajistil převedení plánu ÚSES v minimálních prostorových parametrech

- 122 na parcelní stav. Pokud by bylo možné tyto případy legislativně rozlišit, bylo by lze uvážit,
zda by v těchto případech mělo předkupní právo zůstat zachováno.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Ekonomicky výrazně nejvýhodnější je alternativa 3 varianta 3a, která u každého
územního plánu přinese úsporu vyčíslitelnou i u malých obcí řádově v desítkách tisíc korun.
Ostatní alternativy a varianty buď nepřinášejí úsporu (alt. 1 a 2), nebo výrazně nižší [var. 3b)
a 3c)].
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Zhodnocení variant je již převážně obsaženo v části A. Vzhledem ke skutečnosti, že i
při vypuštění ÚSES z institutů předkupního práva jsou pro jeho realizaci zajištěny podmínky
zcela vyhovujícím způsobem (viz právní úprava komplexních pozemkových úprav a možnost
vyvlastnění podle § 170 stavebního zákona). Proto za nejvýhodnější je považována varianta
3a).
G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět zejména úřady územního plánování (tj. úřady obcí s
rozšířenou působností), dále pak obecní úřady splňující kvalifikační požadavky a ve
výjimečných případech (regulační plán vydávaný zastupitelstvem kraje) krajské úřady.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o velice výrazný úbytek administrativní práce, není
třeba samostatných opatření k vynucování.

H) Přezkum účinnosti
Vzhledem ke skutečnosti uvedené v závěru předchozího odstavce není třeba přezkum
účinnosti.
I.3.5. NÁHRADY ZA ZMĚNU V ÚZEMÍ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Náhrada za změnu v území náleží vlastníkovi v následujících případech:
1. pokud jeho práva byla při užívání pozemku nebo stavby omezena na základě územního
opatření o stavební uzávěře;
2. pokud určení pozemku k zastavění bylo zrušeno
A) na základě změny nebo vydání nového územního plánu nebo regulačního plánu,
B) zrušením územního rozhodnutí podle § 94 odst. 3 (tj. v řízení o umístění veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření).
V případech uvedených pod bodem 2 se náhrada stanoví ve výši rozdílu mezi cenou
stavebního pozemku sjednanou v kupní smlouvě a obvyklou cenou pozemku, který není určen
k zastavění, určenou posudkem znalce.
Náhradu poskytuje obec nebo kraj, jejichž orgány vydaly územní plán, regulační plán, územní
opatření o stavební uzávěře nebo zrušily územní rozhodnutí. Zákon stanoví podrobnosti,
komu náhrada náleží, jaká náhrada se poskytuje, jak se řeší neuznání nároku vlastníka obcí
nebo krajem a případy, kdy se náhrada vrací.
Ustanovení uvedené pod bodem 2 nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2012.
Při uplatňování institutu náhrady za změnu v území lze vysledovat následující problémy:
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1. Územní plán vymezí zastavitelnou plochu, která je tvořena pozemkem vlastníka.
V případě, že vlastník tento pozemek po dlouhou dobu nevyužije k zastavění, dostane se
obec do patové situace. Vymezení nových zastavitelných ploch v případech, kdy jsou
nevyužity již vymezené zastavitelné pozemky, brání cíle územního plánování týkající se
ochrany krajiny (§ 18 odst. 4) a ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona, dále pak
vymezování zastavitelných ploch je v rozporu s veřejnými zájmy hájenými orgány
ochrany přírody a krajiny, orgány ochrany ZPF a orgány ochrany lesa, které svými
stanovisky vydanými na základě zvláštních právních předpisů rozšiřování dalších
zastavitelných ploch při nevyužití již vymezených brání. Pokud vymezení nových
zastavitelných ploch obec spojí se zrušením některé stávající vymezené zastavitelné
plochy a tím vyhoví dotčeným orgánům i požadavkům právních předpisů, zaplatí
vlastníkovi velmi vysokou náhradu za změnu v území. Vlastníkům je tak ponechán časově
neomezený prostor pro spekulace a zablokování výstavby v obci. Stejná situace je
u regulačních plánů, z nichž vyplývají práva k zastavění pozemku.
2. Náhradu poskytuje obec se sídlem stavebního úřadu (jen výjimečně kraj)
a to i v případech, kdy stavební úřad zruší vlastníkovi územní rozhodnutí (např.
pro umístění bytových domů), které je vyvoláno vydáním územního rozhodnutí na dálnici,
se kterou obec nesouhlasí. Ke zrušení může dojít i na základě územního rozhodnutí
umísťujícího veřejně prospěšné opatření (např. biokoridor, k ochraně archeologického
dědictví apod.). Může se přitom jednat i o území jiné obce, než v které sídlí stavební úřad.
Úhrada nákladů vynaložených obcí se sídlem stavebního úřadu, spojených s náhradou za
změnu v území, která není touto obcí vyvolána a přitom ji musí platit, není zákonem
řešena.
3. Cena stavebního pozemku nemusí vyplývat jen z dříve uzavřené kupní smlouvy. Budou
případy, kdy se jedná o dlouholetého vlastníka a stará kupní smlouva, pokud se zachovala,
obsahuje neaktuální cenu. V některých jiných případech by mohlo dojít ke spekulativnímu
uzavírání kupních smluv s cílem zvýšit náhrady těsně před jejich realizací.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
1. Umožnit obcím zrušit vymezenou zastavitelnou plochu nebo práva vyplývající k zastavění
z regulačního plánu bez náhrady v případech, kdy nejsou tato práva nebo zastavitelná
plocha po dlouhou dobu využity pro zástavbu, a zabránit tak spekulacím využívajícím
nedokonalost zákona.
2. V případech, kdy je náhrada poskytována z důvodu veřejného zájmu, který není zájmem
obce, přenést povinnost úhrady na toho, v jehož prospěch byla podána žádost o vydání
územního rozhodnutí na veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření.
3. Cenu náhrady za změnu v území odvozovat od aktuálního posudku znalce určujícího
obvyklou cenu pozemku.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
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omezila a v některých případech i zastavila výstavba, protože by nebylo možné
vymezovat nové zastavitelné plochy bez zrušení již vymezených zastavitelných ploch,
které nejsou dlouhodobě k zástavbě využity. Za zrušení zastavitelné plochy
by i při spekulaci s ní musely obce platit velmi vysoké náhrady, což zvláště menším
obcím jejich rozpočet neumožňuje. Výrazně by vzrostly spekulativní nákupy
zastavitelných pozemků bez snahy umožnit jejich zástavbu.
2. V případě neřešení problému uvedeného v předchozí části pod bodem 2 by byly obce se
sídlem stavebního úřadu nuceny hradit ze svého rozpočtu vysoké náhrady za změny
v území vyvolané zájmy státu, kraje nebo jiné obce v případech, kdy by při vydání
územního rozhodnutí na umístění veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného
opatření bylo zrušeno jiné územní rozhodnutí nebo omezena práva vyplývající
z regulačního plánu.
3. V případě neřešení problému uvedeného pod bodem 3 by náhrada za změnu v území byla
nespravedlivě nízká, pokud by byla kupní smlouva, na základě které vlastník pozemek
získal, uzavřena před mnoha lety. V jiných případech by mohla být vyhnána do závratné
výše spekulativním prodejem třetí straně těsně před realizací náhrady.
D) Návrh možných variant
1. Varianty k dosažení prvního cíle
a) Neposkytovat náhradu za změnu v území v případě, že vlastník pozemku ve vymezené
zastavitelné ploše nevyužije možnost zastavět pozemek (nepodá úplnou žádost
o stavební povolení nebo jiný právní akt umožňující výstavbu) do 10 let od nabytí
účinnosti územního plánu nebo jeho změny; stejný princip zavést u regulačního plánu
z podnětu.
b) Neposkytovat náhradu za změnu v území v případě, že vlastník pozemku ve vymezené
zastavitelné ploše nevyužije možnost zastavět pozemek (nepodá úplnou žádost
o stavební povolení nebo jiný právní akt umožňující výstavbu) do 6 let od nabytí
účinnosti územního plánu nebo jeho změny; stejný princip zavést u regulačního plánu
z podnětu.
c) Neposkytovat náhradu za změnu v území v případě, že vlastník pozemku
- v zastavitelné ploše vymezené územním plánem nebo jeho změnou nepodá úplnou
žádost o územní rozhodnutí nebo územní souhlas do 8 let od nabytí účinnosti
tohoto územního plánu nebo změny, nebo po této lhůtě skončí platnost územního
rozhodnutí či územního souhlasu umožňujícího zástavbu;
- nepodá úplnou žádost o stavební povolení nebo jiný právní akt umožňující
výstavbu na základě práv vyplývajících z regulačního plánu do 8 let od nabytí
účinnosti tohoto regulačního plánu nebo jeho změny, ze které právo k zastavění
vyplývá.
d) Nulová varianta.
2. Varianty k dosažení druhého cíle
a) Náhradu za změnu v území v případě zrušení územního rozhodnutí hradí ten, jehož
potřebou byla náhrada vyvolána.
b) Ministerstvo financí do 30 dnů po předložení úplných podkladů uhradí obci náklady
spojené s náhradou za změnu v území, pokud bude změna vyvolána veřejným zájmem
některého ústředního orgánu. Kraj do 30 dnů po předložení úplných podkladů uhradí
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veřejným zájmem kraje.
c) Nulová varianta.
3. Varianty k dosažení třetího cíle
a) Cena stavebního pozemku bude určována posudkem znalce jako cena obvyklá.
b) Cena stavebního pozemku bude určována posudkem znalce jako cena obvyklá, pokud
není cena obsažena v kupní smlouvě, na základě které vlastník pozemek nabyl, a tato
smlouva není starší jak 1 rok.
c) Cena stavebního pozemku bude určována posudkem znalce jako cena obvyklá, pokud
není cena obsažena v kupní smlouvě, na základě které vlastník pozemek nabyl, vyšší.
d) Nulová varianta.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
1. Varianty k dosažení prvního cíle
Úspora nákladů za náhrady při zamezení spekulace s pozemky je zejména u obcí vyčíslitelná
ve stovkách až tisících korunách za každý m2.
Při neomezování spekulací by se dále jednalo o výrazné zvýšení nákladů na zainvestování
dalších vymezovaných zastavitelných ploch veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou,
protože „náhradně“ vymezované zastavitelné plochy by v drtivé většině případů byly ve větší
vzdálenosti od stávající infrastruktury, než původně vymezené pozemky v plochách,
se kterými se spekuluje. Tyto náklady by byly rozděleny mezi investory staveb, vlastníky
dopravní a technické infrastruktury a veřejné rozpočty (zejména rozpočty obcí).
Nejvyšší náklady, dosahující ročně řádově stamiliony korun by přinesla varianta d) – nulová,
ostatní varianty nelze zodpovědně vyčíslit. Obecně platí, že čím kratší lhůta, tím nižší
náklady.
2. Varianty k dosažení druhého cíle
Náhrada je poskytována ve stejné výši ve všech variantách. Nulová varianta je naprosto
nespravedlivá pro obce se sídlem stavebního úřadu. Varianta uvedená pod písm. b) přenáší
neadresně významnou část nákladů na státní rozpočet. Jedinou spravedlivou variantou je
varianta a), kdy náklady nese ten, kdo je vyvolal. Lze tedy předpokládat, že ve variantě
a) dojde k nejvyšší míře zvažování nezbytnosti těchto nákladů a proto také k jejich úspoře.
3. Varianty k dosažení třetího cíle
S výjimkou varianty a) by všechny ostatní varianty umožňovaly nadhodnocenou nebo
podhodnocenou náhradu za změnu v území. V jednotlivých případech by pak mohlo docházet
jak k úspoře nákladů, tak k jejich enormnímu nárůstu, vždy však bez aktuální vazby na cenu
v místě obvyklou, tedy bez vazby na skutečnou nespekulativní hodnotu pozemku.
Náklady a úspory nelze zodpovědně vyčíslit, protože náhrady za změnu v území jsou
prozatím uplatňovány jen ojediněle především z důvodu odsunuté účinnosti hlavní části
tohoto ustanovení.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Zhodnocení variant k dosažení prvního cíle
Varianta nulová je nepřijatelná, protože by způsobila značné výdaje obcí ve prospěch
spekulantů nebo výrazné omezení až zastavení rozvoje obcí. Varianta b) by byla výhodná
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Varianty a) i b) by mohly vést ke zrušení zastavitelné plochy, na kterou je vydáno platné
územní rozhodnutí, což je nepřípustné. Vzhledem k cyklu předkládání zpráv o uplatňování
územního plánu, který je čtyřletý, se jeví osmileté období jako optimální. Proto
za nejvýhodnější je považována varianta c).
2. Zhodnocení variant k dosažení druhého cíle
Varianta a) odstraňuje povinnost obcí platit náhradu za změnu v území v těch případech, kdy
tato změna nebyla obcí vyvolána. Neřeší však spravedlivě případy, kdy se orgány obce
dopustily při vydání opatření obecné povahy nebo územního rozhodnutí nezákonnosti, pro
které by bylo třeba tyto zrušit například nadřízeným orgánem. Varianta b) by byla neadresná
a neodůvodněně by zatěžovala rozpočet Ministerstva financí místo rozpočtu odvětví, které
náhradu vyvolalo. Nulová varianta je z hlediska obcí se sídlem stavebního úřadu částečně
nespravedlivá, protože znamená, že by obce hradily náhrady vyvolané někým jiným. Na
straně druhé by došlo k posílení odpovědnosti obcí v případě, že by jejich orgány vydaly
nezákonné opatření obecné povahy nebo nezákonné územní rozhodnutí, které by byly
následně zrušeny nadřízeným orgánem.
Po projednání návrhu novely v meziresortním připomínkovém řízení byla oproti původně
preferované variantě a) upřednostněna varianta c), tedy varianta nulová.
3. Zhodnocení variant k dosažení třetího cíle
Nulová varianta je nepřijatelná, zdůvodnění je uvedeno u popisu této varianty. Vázat výši
náhrady v uvedených případech [varianty b) a c)] na kupní smlouvu se zdá být relativně
oprávněné, ale také lehce zneužitelné; v případech kdy by vlastníku pozemku bylo zřejmé,
že dojde k náhradě, mohl by prodat za neobvykle vysokou cenu pozemek např. svému
známému, který by nic netratil a původní vlastník by získal náhradu v neúměrné, mnohdy
i astronomické výši. Proto za nejvýhodnější je považována varianta a).
G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět obce a kraje. Implementace se navrhovanou změnou
stavebního zákona nově neupravuje, vychází z jeho dosavadního znění. Navrhovanou změnou
se upravuje, kdy je na náhradu za změnu v území nárok a způsob určování výše náhrady.
Vynucování upravuje stavební zákon ve znění před jeho navrhovanou změnou. Vlastník
pozemku, kterému náleží náhrada ze změnu v území, se v případě neuznání nároku může
podle § 102 odst. 4 stavebního zákona obrátit na soud.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum bude proveden formou šetření u obcí a krajů s využitím porad krajských
úřadů a Ministerstva vnitra s tajemníky obcí a porad Ministerstva pro místní rozvoj s
krajskými úřady. Přezkoumání účinnosti ustanovení o náhradách za změnu v území se
navrhuje za 2 roky od nabytí účinnosti této novely.

I.3.6.VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA NAHRAZUJÍCÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Stavební zákon, v návaznosti na úpravu obsaženou v ustanovení § 161 správního řádu,
které upravuje možnost uzavření veřejnoprávní smlouvy s osobou, která by byla žadatelem
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pro stanovené druhy územních rozhodnutí uzavřít veřejnoprávní smlouvu.
Úprava postupů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
podle ustanovení § 78 odst. 3 až 5 stavebního zákona s vazbou na obecnou úpravu obsaženou
ve správním řádu se však v praxi jeví jako nedostatečná. A to především s ohledem na to,
že jde o speciální formu územního rozhodování. Z tohoto důvodu by bylo vhodné doplnit
nové ustanovení o podobnostech postupu při jejím uzavírání. Z praxe plynou především
požadavky na úpravu povinnosti žadatele informovat veřejnost o tomto postupu. Vzhledem
k tomu, že veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí, měl by být nastaven
i obdobný postup při informování veřejnosti o připravovaných záměrech v konkrétním území,
na konkrétním pozemku.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Cílem novelizace by mělo být rozpracování postupů při uzavírání veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí s důrazem na sjednocení požadavků na informování
veřejnosti, zejména v případech, které vyžadují posuzování vlivů na životní prostředí
v souladu s požadavky Aarhuské úmluvy a podrobnější úprava postupu při uzavírání
veřejnoprávní smlouvy.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
V případě, že nebude ve specielním zákoně, tj. stavebním zákoně, podrobně
rozpracován postup při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, bude
tento postup v praxi i nadále činit značné problémy a v mnoha případech nebude z důvodu
jednoznačnosti postupu využíván. V současné době je tento legislativní nedostatek
nahrazován metodickou činností ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, což také není to
nejvhodnější řešení problému.

D) Návrh možných variant
Varianta A – nulová
Kusá úprava správního řádu a nedostatek podrobností v ustanoveních stavebního zákona,
která řeší problematiku uzavírání veřejnoprávních smluv vyvolává řadu výkladových
problémů a je zdrojem právní nejistoty stavebníků a ostatních účastníků řízení. Bez doplnění
informační povinnosti by právní úprava veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí byla asymetrická ve vztahu k ustanovení o územním řízení dle § 87 odst. 2.
Varianta B
Doplnění úpravy o podrobnostech postupu při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující
územní rozhodnutí, tj. specifikace jednotlivých kroků a jejich pořadí, představuje přínos
pro právní jistotu stavebníka a ostatních účastníků řízení. V rámci rozpracování postupu
při uzavírání veřejnoprávní smlouvy by měla být zakotvena i úprava povinnosti žadatele
informovat o záměru uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve vybraných případech, které
vyžadovaly posuzování vlivů na životní prostředí, a to obdobně jako v případě klasického
územního řízení (tj. na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to po dobu 15
dnů před uzavřením veřejnoprávní smlouvy). Současně by měla být založena povinnost
stavebního úřadu zveřejnit oznámení o předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu nejméně 15 dnů před uzavřením
smlouvy (a návazně zveřejnit i oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy).
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E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta A - nulová
Neupravení informační povinnosti stavebníka představuje zkrácení práv veřejnosti
na informovanost podle Aarhuské úmluvy a je nesymetrické vůči územnímu řízení. Současně
může být zdrojem stížností veřejnosti a vytvářet tlak na administrativní náročnost při jejich
vyřizování.
Varianta B
V případě rozpracování postupů a procesů při uzavírání veřejnoprávních smluv
nahrazujících územní rozhodnutí budou mít stavebníci a také ostatní účastníci řízení jasná
pravidla, budou vědět jaké úkony a v jakém pořadí mají činit a veřejnoprávní smlouvy tak
budou uzavírány v souladu s veřejnými zájmy s respektováním ochrany práv účastníků řízení.
Úprava informační povinnosti stavebníka vyvolá sice náklady na jeho straně, ale tyto
jsou srovnatelné s náklady při plnění jeho povinnosti v řádném územním řízení, ale na druhé
straně zabezpečuje informovanost veřejnosti v souladu s Aarhuskou úmluvou.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A se jeví jako nevhodná a to z toho důvodu, že prodlužuje stav nesouladu
stavebního zákona s požadavky Aarhuské úmluvy a současně neupravuje podrobnosti úpravy
uzavírání veřejnoprávních smluv, což představuje zjevnou nevýhodu pro všechny zúčastněné
subjekty.
Na základě předložených variant a konzultací s dotčenými subjekty byla vybrána
varianta B, tj. rozpracování postupů a procesů při uzavírání veřejnoprávní smlouvy
nahrazující územní rozhodnutí, včetně úpravy informační povinnosti stavebníka. V rámci
úpravy předmětného ustanovení bude zakotvena i informační povinnost žadatele i stavebního
úřadu. Úprava informační povinnosti žadatele bude vyžadovat nároky na zajištění
adekvátního vyhotovení informace o záměru, její instalace po stanovenou dobu. Je však
srovnatelná s jeho povinností v případech územního řízení, které by bylo jinak vedeno pro
schválení jeho záměru stavebním úřadem. Úprava informační povinnosti stavebního úřadu
sice představuje administrativní nároky na stavební úřad, ale vzhledem k tomu, že se jedná
o smluvní vztah, kdy v postavení navrhovatele je žadatel, bylo by nerovné, aby povinnost
informovat veřejnost byla pouze na straně žadatele
G) Implementace a vynucování
Využití veřejnoprávní smlouvy představuje zjednodušující postup v nekonfliktních
případech a je na zvážení a volbě žadatele (stavebníka), zda ji použije. Splnění informační
povinnosti bude pod sankcí nezákonnosti, tj. zrušitelnosti, nebo neplatnosti veřejnoprávní
smlouvy a současně bude zajištěno sankcí podle stavebního zákona obdobně jako u územního
řízení (§ 178 odst. 1 písm. e) a § 180 odst. 1 písm. e).
Implementaci regulace budou provádět stavebníci (žadatelé) stejným způsobem
jako v územní řízení, tj. vyvěšením informace na pozemku nebo stavbě nebo na místě
určeném stavebním úřadem po stanovenou dobu.
Splnění informační povinnosti bude ověřovat stavební úřad při uzavírání
veřejnoprávní smlouvy a v případě pochybností budou provedeny příslušné úkony podle
správního řádu k jejich potvrzení nebo vyvrácení. Jelikož podmínkou účinnosti veřejnoprávní
smlouvy je souhlasu účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, mohou
tito jednoduchým způsobem upozorňovat na nesplnění povinnosti a dávat podněty stavebnímu
úřadu k příslušným opatřením.
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H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty
pro přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů
se jako lhůta vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 18 měsíců od účinnosti
novely stavebního zákona. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného
dotazníku pro vybraný soubor stavebních úřadů kombinovaná s kontrolními akcemi na dané
téma.
I.3.7. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY A O ZMĚNĚ VLIVU STAVBY NA
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Ustanovení § 81 stavebního zákona upravuje vydávání zvláštního druhu územního
rozhodnutí – rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (rozhodnutí
o změně stavby). Jde o územní rozhodnutí, které se vydává pro změny staveb (nástavby
a přístavby), s výjimkou stavebních úprav, a pro případy změny užívání stavby, která má vliv
na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Největší problémy v praxi činí aplikace ustanovení § 81 odst. 4, které umožňuje
v rámci principu zjednodušujících postupů podle stavebního zákona, tj. vydávání jednoho
rozhodnutí v dané věci, slučování tohoto zvláštního územního řízení s řízením o změně
v užívání stavby podle § 126. Nehledě na terminologické a legislativně technické nepřesnosti
(sloučení rozhodnutí s řízením, použití pojmu slučování řízení místo spojování řízení
ve smyslu § 140 správního řádu, chybný odkaz na ustanovení § 126 místo ustanovení § 127
stavebního zákona) je bez zvláštní úpravy nemožné spojovat uvedená řízení, neboť
v územním řízení je povinné veřejné ústní jednání, úkony orgánů jsou oznamovány veřejnou
vyhláškou, okruh účastníků je vymezen podle § 85, řízení podle § 127 nemá zvláštní úpravu
vymezení účastníků řízení a platí zde proto obecné ustanovení § 27 správního řádu atd.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Je nezbytné navrhnout v rámci případné novely stavebního zákona takovou úpravu,
která v rámci principů zjednodušení umožní vydat jedno rozhodnutí na základě racionálního
postupu ve spojeném řízení nebo na základě jednoho řízení, ve kterém budou zohledněny
jak aspekty územních dopadů změny užívání stavby, tak vlastní problematika posouzení
změny užívání stavby.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
V případě, že nebude v rámci novely provedena zásadní úprava v tomto ustanovení,
tj. v ustanovení § 81 odst. 4, zůstane v platnosti ustanovení, které nebude i nadále v praxi
stavebních úřadů využívané, a to především z důvodu rozdílné úpravy procesního postupu –
tj. rozdílné úpravy řízení o změně stavby a řízení o změně v užívání stavby.
D) Návrh možných variant
Varianta A – nulová
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zásady, že lze spojit územní řízení o změně stavby s řízení o změně v užívání stavby,
nemožný. Ustanovení je v této podobě prakticky nefunkční.
Varianta B
V ustanovení § 81 vypustit úpravu vztahující se na změny staveb, tj. nástavby
a přístavby, přičemž stavební úpravy územní rozhodnutí nevyžadují stejně jako udržovací
práce, a soustředit se pouze na rozhodnutí o změně stavby spojené se změnou vlivu stavby na
životní prostředí nebo změnou nároků stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Upravit možnost spojování tohoto územního řízení s řízení o změně v užívání
stavby podle § 127 odst. 3 a v samostatném ustanovení upravit podrobnosti postupu
při spojeném řízení.
Varianta C
Zrušit celé ustanovení § 81 s tím, že odstavec 3 (územní rozhodnutí se nevyžaduje
u stavebních úprav a udržovacích prací) bude zařazen do § 79 následně upravit ustanovení
§ 126 odst. 3 s tím, že změna v užívání stavby musí být mimo jiné v souladu s veřejnými
zájmy chráněnými tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, zejména s ohledem
na ochranu životního prostředí, a musí být v souladu s kapacitou veřejné dopravní a technické
infrastruktury.
Upravit ustanovení § 127 odst. 3, že při posuzování vlivů na okolí musí posoudit vliv
na životní prostředí a nároky na veřejnou dopraví a technickou infrastrukturu. A v návaznosti
na to zvážit speciální procesní postup pro úkony odchylné od správního řádu a přepracovat
náležitosti oznámení o změně v užívání stavby a náležitosti rozhodnutí o změně v užívání
stavby podle prováděcího předpisu (vyhl. č.526/2006 Sb.) s cílem zdůraznit podklady
pro posouzení a pro stanovení podmínek vyplývajících z vlivu změny v užívání stavby
na životní prostředí a z nároků změny v užívání stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.

E) Identifikace nákladů a přínosů
Varianta A – nulová
V případě, že bude zachováno ustanovení § 81 beze změn, bude spojování řízení
při změně užívání podle § 127 odst. 3 velmi obtížné, ¨protože režim územního řízení s nároky
na veřejné projednání se stanovenými lhůtami a okruhem účastníků je nesrovnatelně
náročnější než postup při změně užívání stavby. Ustanovení v dané podobě není vůbec
používáno.
Varianta B
Implementace regulace nepředstavuje žádné náklady, protože se jedná o zpřesnění
ustanovení o spojování dvou samostatných řízení a využití zjednodušujícího postupu.
Varianta předpokládá zachování ustanovení § 81, tj. zvláštního druhu územního rozhodnutí
o změně stavby v části změn spojených se změnou stavby na životní prostředí nebo změnou
nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Proto by muselo být upraveno
zvláštní ustanovení v rámci územního rozhodování, tj. zvláštní postup v modifikovaném
územním řízení se spojením řízení o změně v užívání stavby. Přínosem zpřesnění úpravy
je především aplikovatelnost spojení dvou zcela odlišných řízení a vytvoření předpokladů
pro zjednodušující postupy žadatelů, zkrácení časových a administrativních nároků na řízení.
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Varianta C
Implementace regulace nepřinese žádné náklady ve srovnání s dosavadním režimem
povolování změny v užívání stavby podle § 127 odst. 3, neboť se jedná pouze o procesní
zdokonalení postupu tak, aby byl v praxi použitelný ve variantě zrušení celého ustanovení
§ 81 o územním rozhodnutí o změně stavby. Současně je v navrhované variantě rozpracován
územní aspekt změně užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo má nároky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Protože jde o zjednodušující ustanovení,
kdy jinak bylo dosud samostatně rozhodováno v územním řízení o vlivech změny stavby
a následně v samostatném řízení o změně v užívání stavby, představuje implementace
regulace promítnutí prvků obou samostatných řízení do modifikovaného řízení o změně
v užívání stavby. Přínosem navrhované úpravy je vytvoření předpokladů pro uplatňování
procesních práv účastníků řízení, včetně možné účasti veřejnosti podle Aarhuské úmluvy.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A – nulová, tj. bez úpravy, představuje prodlužování období, kdy nelze
předmětné ustanovení prakticky aplikovat. Zůstane v platnosti ustanovení, které je v praxi
nevyužívané a vlastně vůbec nepoužitelné.
Varianta B, která je svým obsahem rovnocenná variantě C, protože se jedná o jiné
legislativně technické řešení daného problému, splňuje lépe zadané cíle a předpokládané
přínosy implementace regulace. Přístavby a nástavby lze ve smyslu § 2 odst. 5 subsumovat
pod rozhodnutí o umístění stavby. Tento druh územního rozhodnutí se pak soustředí pouze
na rozhodnutí o změně stavby a to pro případy, kdy změna stavby bude mít vliv na životní
prostředí nebo na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Varianta C, které předpokládá zrušení ustanovení § 81, představuje nároky
na legislativní úpravy textu stavebního zákona v ustanoveních, která s územním rozhodnutím
o změně stavby pracují, ale úprava územního aspektu v řízení o změně v užívání stavby podle
§ 127 odst. 3 je pouze rozšířením standardního správního řízení o prvky typické pro územní
řízení, tj. vymezení samostatného okruhu účastníků řízení, obligatorního ústního jednání,
účasti veřejnosti a rozšíření obsahových požadavků na žádost o změnu v užívání stavby
s uvedením informací a podkladů nezbytných pro posouzení vlivu změny užívání stavby
na životní prostředí nebo na nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná
se o nabídku zjednodušeného postupu pro žadatele, kdy je možné snížit časové
a administrativní nároky v řízení o změně v užívání stavby s vlivem na životní prostředí
a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
G) Implementace a vynucování
Implementaci regulace budou provádět žadatelé, pro které znamená zjednodušení
postupů, kdy místo dosavadních dvou řízení, popř. neaplikovatelného spojování těchto řízení,
bude prováděno řízení jedno a bude vydáváno jedno rozhodnutí.
Pro stavební úřady představuje implementace regulace navázání na vžité postupy
podle stavebního řádu.
Z hlediska vynucování implementované regulace se na obecném režimu nic nezmění,
jelikož se jedná o zjednodušení postupu a vlastní užívání stavby v rozporu se schváleným
účelem užívání je tradičně pod sankcí (nyní § 178 odst. 1 písm. i) a § 180 odst. 1 písm. i).
H) Přezkum účinnosti
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pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty
pro přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů
se jako lhůta vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 18 měsíců od účinnosti
novely stavebního zákona. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného
dotazníku pro vybraný soubor stavebních úřadů kombinovaná s kontrolními akcemi na dané
téma.
I.3.8. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí je v komunitárním právu
založeno směrnicí Rady 85/337/EHS o posuzování některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí, ze dne 27 června 1985, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze dne
3. března 1997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003
(dále jen „směrnice o posuzování vlivů“). Posuzování vlivů záměrů na území soustavy Natura
2000 je pak založeno směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin ze dne 21. května 1992 (dále jen „směrnice o
stanovištích“) a směrnicí Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků ze dne 2. dubna
1979 (dále jen „směrnice o ptácích“). Transpozice těchto směrnic do českého práva byla
provedena zákonem č. 100/2001 Sb., kterým byla požadavkům komunitárního práva
přizpůsobena česká úprava posuzování vlivů na životní prostředí původně upravená zákonem
č. 244/1992 Sb., a zákonem č. 218/2004 Sb., kterým byla do zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, doplněna úprava ochrany soustavy území Natura 2000 a
posuzování vlivů koncepcí a záměrů na tuto soustavu. Do všech těchto postupů byly zároveň
promítnuty požadavky plynoucí z úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (tzv. Aarhuská
úmluva) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti veřejnosti na
vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně
směrnic Rady 85/337/ES a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.
Transpozice uvedených požadavků komunitárního práva vedla pod vlivem
skutečnosti, že úprava posuzování vlivů na životní prostředí byla do českého práva přijata již
v roce 1992 formou samostatné procedury, k dalšímu rozvíjení a řetězení autonomních
procedur vedle postupů podle stavebního zákona. V současné době je proto v oblasti
územního řízení situace taková, že každý žadatel, který hodlá umístit záměr ve smyslu přílohy
1 zákona o posuzování vlivů, musí nejprve zahájit postup podle zákona o ochraně přírody a
krajiny (posuzování vlivů na území soustavy Natura 2000), návazně musí pokračovat
postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a získat závěrečné
„stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (dále jen „stanovisko
EIA“). Tato etapa trvá řádově měsíce, případně roky. Teprve s vydaným stanoviskem EIA
může žadatel podat žádost o vydání územní rozhodnutí, čímž je zahájeno územní řízení.
Přitom nelze přehlédnout některé shody postupu podle zákona o posuzování vlivů a územního
řízení. V obou případech:
- je jako podklad postupu/řízení zpracována dokumentace, jejíž obsah je,
v nezanedbatelném rozsahu, shodný jak pro postup podle stavebního zákona tak pro
postup podle zákona posuzování vlivů na životní prostředí a podle zákona o ochraně
přírody a krajiny
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jsou konzultovány identické dotčené orgány a orgány samosprávy (v územním řízení je
obec účastníkem řízení) a je zapojena veřejnost, která může podávat svá vyjádření (EIA)
nebo připomínky (územní řízení), pokud nemá postavení účastníka řízení
s jistým zjednodušením lze rovněž říci, že oba postupy mají koordinační a regulační
charakter z hlediska veřejných zájmů. Cílem územního řízení je posoudit přípustnost a
vhodnost záměru ze všech hledisek včetně vlivu na životní prostředí. Postup podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí sleduje přípustnost a vhodnost umístění a
provádění záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, na území Natura 2000 a na
lidské zdraví a pohodu obyvatel.

Uvedený způsob zřetězení procedur posuzování vlivů na životní prostředí a územního
řízení a jejich vysoká procesní i obsahová autonomie, vynucující si opakování obdobných
postupů a úkonů, představuje velkou zátěž pro žadatele o vydání územního rozhodnutí,
zejména pro investory, je důvodem zpoždění zahájení staveb, což vede ke zvýšení
realizačních nákladů, v případě staveb jejichž financování je zajištěno z fondů Evropské unie
snižuje absorpční kapacitu České republiky a vlastníky a vede ke konkurenčnímu
znevýhodňování osob podnikajících v českém prostředí, pokud jsou umisťovány nové
investice. V některých případech je systém zneužíván pro obstrukce s cílem realizaci
některých záměrů prodražit či zahájení jejich realizace maximálně oddálit.
Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že „je připravena zjednodušit
posuzování vlivů strategií a projektů na životní prostředí v procesu SEA a EIA s cílem zvýšit
efektivitu procesů a posílit ochranu práv místních obyvatel“. Dále vláda uvádí, že „bude
usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí, o snížení administrativní
zátěže občanů a podnikatelů a odstranění překážek pro podnikání, které lze i z pohledu
ochrany životního prostředí hodnotit jako nadbytečné a neefektivní“. „Vláda bude dbát na to,
aby environmentální předpisy nebyly transponovány do českého právního řádu extensivně
tak, aby znevýhodňovaly podnikání v ČR.“
Z hlediska těchto programových tezí vlády se jeví jako účelné znovu prověřit rozsah
procedur souvisejících s povolováním záměru a pokusit se nalézt shodu nad jejich
úspornějším a efektivnějším řešením. Druhově obdobné problémy (duplicita autonomních
procedur, mimořádná administrativní náročnost, vysoké náklady na straně pořizovatele) byly
úspěšně řešeny v oblasti pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace v průběhu
přípravy nového stavebního zákona, přičemž bylo nalezeno řešení spočívající v procesním
sjednocení těchto postupů a jejich obsahovém doplnění. Obdobný model řešení by proto měl
být prověřen také v oblasti územního řešení.
Současná právní úprava, která umožňovala částečné propojení postupu posuzování
vlivů na životní prostředí s územním řízením, zakotvená v § 91 stavebního zákona, se ukázala
jako nevyhovující, neboť ve své maximálně zestručněné podobě, která předpokládá současné
uplatňování požadavků a postupů obecné úpravy územního řízení nacházející se ve stavebním
zákoně, jakož i obecné úpravy posuzování stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, je pro implementující orgány obtížně uchopitelná. Problematické je především
rozlišení, která ustanovení obecné úpravy posuzování vlivů na životní prostředí jsou
nahrazena specielní úpravou v § 91 SZ a v jakém rozsahu, a která zůstávají současně
v platnosti.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
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na životní prostředí s cílem využít všechna její pozitiva a co nejméně narušit stávající postupy
rozhodovací praxe. Přitom by toto řešení mělo přinést snížení nákladů na řízení vedená před
zahájením vlastní realizace stavby, zpřehlednění právní úpravy v oblasti stavebního práva a
práva životního prostředí, zkrácení lhůt při posuzování vlivů na životní prostředí a zvýšení
právní jistoty adresátů právních norem v obou oblastech, která se nepochybně následně
projeví ve zvýšení jejich aplikovatelnosti. Stanovených cílů musí být dosaženo při plném
respektování požadavků směrnice o posuzování vlivů, jakož i požadavků na účast veřejnosti
v rozhodování, které může mít vliv na životní prostředí (Aarhuská úmluva). Současně musí
rovněž být v maximální míře sledováno zachování dosavadní působnosti příslušných úřadů
(„orgánů EIA“), stanovených zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, neboť zodpovědnost těchto orgánů za oblast posuzování vlivů na životní prostředí,
jakož i potřebnost nezbytných nástrojů pro její uplatňování je nezpochybnitelným
východiskem řešení této úlohy a spolupráce předkladatelů.
Konkrétním cílem tedy bude nalézt možnosti časové úspory a úspory transakčních
nákladů v daných postupech tak aby
• byla zachována plná funkčnost obou procedur,
•

byly naplněny požadavky komunitárního práva a příslušných mezinárodních
úmluv,

•

zůstala nedotčena působnost příslušných úřadů („orgánů EIA“),

•

byla zvýšena srozumitelnost a vynutitelnost právní úpravy,

•

byla minimalizována rizika jejího provádění.

Lhůty pro proces posuzování vlivů na životní prostředí byly v zákoně o posuzování
vlivů v době nabytí jeho účinnosti nastaveny kratší, než je tomu v současné podobě zákona.
Protože se však záhy ukázalo, že administrativní praxe není schopna v těchto lhůtách
plnohodnotně pracovat, došlo k jejich prodloužení na délku zpravidla obvyklou ve správních
postupech. Podobně v případě územního řízení se zdá být zřejmé, že rezervy pro řešení úlohy
prostým zkracováním lhůt jsou již vyčerpány. Jinak se tomu zdá být v případě možnosti
vypustit nebo zjednodušit některé ne zcela odůvodněné kroky procedury posuzování vlivů na
životní prostředí, neboť tato procedura ve své šířce záběru (od umístění stavby přes její
povolení až po její provoz a odstraňování, od vlivů na složky životního prostředí přes vlivy na
živou přírodu až po krajinu a obyvatelstvo), v autonomním postavení, představuje systémovou
variaci celé soustavy nástrojů stavebního zákona1, od územního plánování (od zjišťování a
vyhodnocování údajů přes územně plánovací dokumentaci až k územnímu rozhodnutí), přes
povolování staveb až po jejich odstraňování.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Postupy posuzování vlivů na životní prostředí a na území Natura 2000 byly vytvořeny
s cílem dokonale zabezpečit transpozici a implementaci požadavků komunitárního práva
v dané oblasti. Jedná se o ucelenou, vnitřně provázanou a velmi dobře propracovanou právní
úpravu. Problémem této úpravy však je, že spolu s povolovacími řízeními představuje
nebývale rozsáhlý komplex administrativních postupů, jejichž absolvování žadatelem je
1

K tomu je vhodné připomenout, že procedura posuzování vlivů na životní prostředí (environment impact
assessment) vznikla ve Spojených státech na federální úrovni, přičemž ne všechny státy této federace jsou
vybaveny postupy územního plánování. Procedura EIA musela proto tuto mezeru vyplnit.
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pro záměry, jejichž dopady do životního prostředí jsou méně vyznané a pouze na místní
úrovni. Takto fungující systém je v některých případech neúnosnou zátěží a bývá předmětem
kritiky pro svoji neúnosnou časovou náročnost, vysoké finanční nároky a v některých
případech též pro obstrukční chování participantů, které umožňuje.
Rezignace na hledání a přijetí úprav, které povedou ke zjednodušení systému
posuzování vlivu záměrů na životní prostředí a jejich umísťování znamená akceptovat nárůst
finančních nákladů na zajištění těchto procesů i v případech, ve kterých to není nezbytně
nutné. Zdlouhavost jednotlivých procedur na sebe navazujících, prostor pro obstrukční
jednání a s tím spojený nárůst nároků na finanční náklady realizace záměrů, do kterých je
samozřejmě nezbytné kalkulovat náklady na přípravná řízení apod. může, u těch záměrů,
jejichž vliv na životní prostředí nemusí být tak významný, způsobit jejich zmaření, které se
samozřejmě projeví následně v oblasti tvorby HDP a zaměstnanosti.

•

V části A tohoto rozboru byly identifikovány tyto problémy:
vysoká časová náročnost komplexu povolovacích postupů včetně předchozí procedury
posuzování vlivů na životní prostředí;

•

neobyčejně vysoké „transakční náklady“ uvedených procedur;

•

mimořádná administrativní náročnost tohoto komplexu procedur;

•

rozšiřování možností pro obstrukční jednání.

Neřešení těchto problémů přispívá k
•

vysokým výdajům státního rozpočtu na chod veřejné správy;

•

zhoršení prostředí pro investiční činnosti a tím podvazování hospodářského růstu;

•

konkurenční znevýhodnění ČR oproti jiným státům, které řeší posuzování vlivů na
životní prostředí úspornějším a efektivnějším způsobem.

D) Návrh možných variant
Ze samotného zadání úkolu, jak vyplývá z programového prohlášení vlády
(zjednodušit procedury posuzování vlivů na životní prostředí a na území soustavy Natura
2000 a zvýšit jejich efektivitu) vyplývá, že v tomto případě nebude možné využít
nelegislativní regulace, například formou metodik, nebo jiné nelegislativní regulace. Ústava
ČR stanoví, že povinnosti lze občanům ukládat pouze zákonem, na jeho základě a v jeho
mezích. Rovněž působnosti správních úřadů lze stanovit pouze zákonem. Protože hledané
řešení se týká oblasti, ve které jsou jak ukládány povinnosti vně veřejné správy, tak upraveny
působnosti a kompetence správních úřadů, a dotčení těchto úprav se nelze vyhnout, je zřejmé,
že jedinou přípustnou cestou řešení úkolu je legislativní regulace. V rámci tohoto typu
regulace byly v kapitole 3.B/ analyzovány základní možnosti řešení, jak vyplývají
z identifikace problému v kapitole 3.A a následně formulovány dva principy přístupu k řešení
problému:
1. harmonizace postupů podle stavebního zákona a postupů posuzování vlivů a spojení
shodných nebo podobných kroků do společného postupu;

- 136 2. výjimečně vypuštění některých institutů, které byly vytvořeny spíše z důvodu
zabezpečení plně autonomní funkčnosti procedur posuzování vlivů na životní prostředí
a na území soustavy Natura 2000 a ve společném postupu je lze hodnotit jako
nadbytečné.
Na základě aplikace těchto principů a rozboru postupů podle stavebního zákona, zákona o
posuzování vlivů a zákona o ochraně přírody a krajiny byly vytipovány tři možné varianty
řešení. Všechny tři vycházejí z předpokladu, že posuzování podlimitních záměrů a zjišťovací
řízení bude probíhat beze změny v působnosti příslušných úřadů, tj. orgánů EIA. Důvodem je
skutečnost, že tyto administrativní kroky nemají obdobu v postupech podle stavebního zákona
a jejich řádné provedení plně odvisí od odbornosti orgánů EIA a orgánů ochrany přírody a
krajiny.
Současná právní úprava posuzování diferencuje pouze mezi tzv. podlimitními záměry,
záměry vyžadujícími zjišťovací řízení a záměry posuzovanými vždy, přičemž pokud se v
závěru zjišťovacího řízení rozhodne o dalším posuzování, probíhá toto posuzování již stejnou
procedurou jako v případě záměrů posuzovaných vždy. Naopak, záměry posuzované vždy
vyžadují rovněž zjišťovací řízení. To znamená, že složitý a nákladný postup vhodný pro
nejobtížnější případy z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a na území soustavy
Natura 2000 je závazný pro všechny případy bez rozlišení jejich velikosti nebo složitosti.
Navrhované řešení vychází z dalšího rozlišení, které by bylo provedeno v závěru zjišťovacího
řízení – pokud příslušný úřad (orgán EIA) v závěru zjišťovacího řízení stanoví, že se záměr
bude dále posuzovat, rozhodne zároveň, zda bude posuzován samostatným postupem podle
zákona o posuzování vlivů (tj. podle nyní platné právní úpravy), nebo jako součást územního
řízení. V rámci územního řízení budou posuzovány ty záměry, jejichž posuzování neprovádí
Ministerstvo (záměry uvedené v kategorii II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivu na životní
prostředí).
Pro společný postup při posouzení vlivů na životní prostředí a na soustavu území
Natura 2000 v územním řízení jsou dále navrženy 3 základní varianty řešení, které lze
rámcově charakterizovat takto:
 Územní řízení s využitím posudku ke společné dokumentaci (včetně vlivů na životní
prostředí) bez stanoviska orgánu EIA v současném pojetí podle § 10 zákona č.
100/2001 Sb., vydávaného v samostatném procesním kroku. V posudku jsou
stanoveny podmínky pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí, které budou zahrnuty do územního rozhodnutí.
 Územní řízení bez posudku k dokumentaci, ale se stanoviskem orgánu EIA v rámci
vymezené působnosti (stanovení podmínek pro přípravu a provedení záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí a kontrola splnění podmínek ze závěru
zjišťovacího řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění variant a řádného
zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí).
 Územní řízení bez posudku a bez stanoviska orgánu EIA v současném pojetí podle §
10 zákona č. 100/2001 Sb., vydávaného v samostatném procesním kroku.
Jednotlivé navrhované varianty:
Varianta A – nulová – ponechání současného stavu
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Rizika této varianty byla zhodnocena v kapitole C.
Varianta B - Územní řízení s posudkem ke společné dokumentaci bez stanoviska orgánu EIA
Územní řízení s využitím posudku ke společné dokumentaci (dokumentace pro územní
rozhodnutí včetně dokumentace vlivů na životní prostředí) bez stanoviska orgánu EIA v jeho
současném pojetí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., vydávaného v samostatném procesním
kroku. V posudku jsou stanoveny podmínky pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí, které budou zahrnuty do územního rozhodnutí.
Předpokladem je, že proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
v závěru zjišťovacího řízení bylo stanoveno, že záměr bude dále posuzován, byly stanoveny
podmínky pro zpracování společné dokumentace a stanoveno, že posuzování vlivů na životní
prostředí bude probíhat v rámci územního řízení.
Žadatel podá žádost o územní rozhodnutí včetně společné dokumentace, je zahájeno
územní řízení.
Stavební úřad oznámí zahájení řízení, zveřejní žádost a dokumentaci, každý se k nim
může vyjádřit (uplatnit připomínky) do 30 dnů ode dne zveřejnění. Stavební úřad individuálně
vyrozumí dotčené orgány (včetně orgánu EIA) a vyzve je k podání stanoviska ve lhůtě 30
dnů. Orgánu EIA zašle pro potřeby zajištění posudku jedno vyhotovení dokumentace.
Orgán EIA zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou. Zpracovatel posudku
zpracuje posudek na základě dokumentace a všech podaných vyjádření (připomínek) a
stanovisek do 30 dnů od jejich předání stavebním úřadem (lhůta je stanovena s přihlédnutím
k tomu, že záměry s nejvýraznějším vlivem na životní prostředí budou posuzovány
samostatně v dosavadním režimu). Posudek se předkládá stavebnímu úřadu a orgánu EIA.
Návrh stanoviska v posudku bude modifikován jako návrh podmínek pro výrok územního
rozhodnutí z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
Stavební úřad po předložení posudku nařídí veřejné ústní jednání a zveřejní posudek.
Každý může podat k předmětu územního řízení na základě společné dokumentace a posudku
k ní připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, účastníci územního řízení mohou
v téže lhůtě podat námitky a dotčené orgány stanoviska. Orgán EIA může podat nejpozději při
veřejném ústním jednání vyjádření z hlediska úplnosti posouzení vlivů na životní prostředí,
zejména naplnění závěru zjišťovacího řízení a z hlediska celkového dodržení stanoveného
postupu posuzování.
Stavební úřad na základě všech podkladů pro rozhodnutí včetně výsledků veřejného
ústního jednání vydá územní rozhodnutí, ve kterém mimo jiné zohlední podmínky pro
přípravu a provedení záměru z hlediska vlivu na životní prostředí, v samostatné příloze
rozhodnutí uvede ty podmínky, které nebyly zahrnuty z povahy věci do výroku územního
rozhodnutí, ale musí být k nim přihlédnuto v dalších fázích rozhodování (ve stavebním
povolení a při uvádění záměru do provozu).
Stavební úřad vydané územní rozhodnutí zveřejní a vždy individuálně doručí dotčeným
orgánům včetně orgánu EIA (mimo jiné pro potřeby zachování úplnosti informací v databázi
EIA).
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Varianta C - Územní řízení bez posudku k dokumentaci, se stanoviskem orgánu EIA
Jde o územní řízení bez posudku k dokumentaci, ale se stanoviskem orgánu EIA
v rámci vymezené působnosti (stanovení podmínek pro přípravu a provedení záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí a kontrola splnění podmínek ze závěru zjišťovacího
řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění variant a řádného zdůvodnění záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí).
Předpokladem je, že proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
záměr bude posuzován, byly stanoveny podmínky pro zpracování dokumentace a stanoveno,
že posuzování vlivů na životní prostředí bude probíhat v rámci územního řízení.
Dále uvedený postup vychází z toho, že není třeba zpracovávat posudek jako podklad
pro další posuzování vlivů na životní prostředí a pro další rozhodování (Směrnice o
posuzování vlivů na životní prostředí posudek nevyžaduje) a pro splnění cíle posuzování je
možné využít závazné stanovisko orgánu EIA z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí
vydané pro potřeby resp. v rámci územního řízení.
Žadatel podá žádost včetně společné dokumentace, je zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámí zahájení řízení, nařídí veřejné ústní jednání, zveřejní žádost a
dokumentaci, individuálně vyrozumí dotčené orgány (včetně orgánu EIA) a vyzve je k podání
stanoviska. Orgánu EIA zašle pro potřeby vydání stanoviska k posouzení vlivu na životní
prostředí jedno vyhotovení dokumentace. V případě, že orgán EIA zváží potřebnost posudku,
zajistí jeho zpracování osobou k tomu oprávněnou. Zpracovatel posudku zpracuje posudek na
základě dokumentace a všech podaných vyjádření (připomínek) a stanovisek. Posudek se
předkládá orgánu EIA jako podklad pro vypracování stanoviska EIA.
Každý může podat k předmětu územního řízení na základě doložených dokumentací
připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, účastníci územního řízení mohou v téže
lhůtě podat námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Stavební úřad předá orgánu EIA v kopii veškerá shromážděná stanoviska, námitky a
připomínky pro potřeby vydání stanoviska EIA. Orgán EIA vydá stanovisko EIA v rozsahu
vymezené působnosti (stanovení podmínek pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí a kontrola splnění podmínek pro zpracování dokumentace ze závěru
zjišťovacího řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění vyhodnocených variant a řádného
zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí).
Stavební úřad na základě všech podkladů pro rozhodnutí vydá územní rozhodnutí, ve
kterém mimo jiné zahrne podmínky pro přípravu a provedení záměru ze stanoviska orgánu
EIA k vlivu na životní prostředí (k ostatním podmínkám stanoviska musí být přihlédnuto
v dalších fázích rozhodování – ve stavebním povolení a při uvádění záměru do provozu).
Stavební úřad vydané územní rozhodnutí zveřejní a vždy individuálně doručí
dotčeným orgánům včetně orgánu EIA (mimo jiné pro potřeby zachování úplnosti informací v
databázi EIA).
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v samostatném kroku, avšak se stanoviskem orgánu EIA do územního řízení
Tato nejúspornější varianta spočívá v územním řízení bez posudku a bez stanoviska
orgánu EIA v současném pojetí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. vydávaného
v samostatném procesním kroku. Orgán EIA vydává stanovisko do územního řízení. To
znamená, že orgán EIA má v této variantě rovné postavení s ostatními dotčenými orgány, bez
zvláštních „privilegií“ jako je posudek (institucionalisovaná odborná pomoc pro orgán státní
správy, hrazená však žadatelem) nebo stanovisko EIA jako stanovisko sui generis vydávané
ve zvláštní procesní etapě sloužící pouze pro přípravu a vydání tohoto stanoviska, či jiné
procesní zvláštnosti.
Předpokladem je, že proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
záměr bude posuzován, byly stanoveny podmínky pro zpracování dokumentace a stanoveno,
že posuzování vlivů na životní prostředí bude probíhat v rámci územního řízení.
Žadatel podá žádost včetně společné dokumentace, je zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámí zahájení řízení, nařídí veřejné ústní jednání, zveřejní žádost a
dokumentaci, individuálně vyrozumí dotčené orgány (včetně orgánu EIA) a vyzve je k podání
stanoviska ve lhůtě 30 dnů. Orgánu EIA zašle jedno vyhotovení dokumentace jako podklad
pro vydání stanoviska z hlediska vlivů záměru na životní prostředí.
Každý může podat k předmětu územního řízení na základě společné dokumentace
připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, účastníci územního řízení mohou v téže
lhůtě podat námitky a dotčené orgány stanoviska. Orgán EIA může podat nejpozději při
veřejném ústním jednání stanovisko k úplnosti společné dokumentace včetně naplnění
podrobnějších požadavků závěru zjišťovacího řízení, k řádnému výběru varianty a
zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí. V tomto stanovisku uvede podmínky
pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.
Stavební úřad na základě všech podkladů pro rozhodnutí včetně výsledku veřejného
ústního jednání vydá územní rozhodnutí, do něhož mimo jiné zahrne podmínky pro přípravu a
provedení záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Veškerá vyjádření veřejnosti
vyhodnocuje stavební úřad jako připomínky k předmětu územního řízení, jejich vzetí v úvahu
nebo naopak musí odůvodnit v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu.
Stavební úřad vydané územní rozhodnutí zveřejní a vždy individuálně doručí dotčeným
orgánům včetně orgánu EIA (mimo jiné pro potřeby zachování úplnosti informací v databázi
EIA).

E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta A – nulová – ponechání současného stavu.
Varianta B – Územní řízení s posudkem ke společné dokumentaci, bez stanoviska orgánu EIA
Přínosy:
• zkrácení lhůt společného postupu oproti současnému stavu o 90 dní.
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• vysoké odborné nároky na stavební úřady;
• vysoké finanční náklady (odpovídající současnému stavu – práce autorizovaných osob
pro zpracování dokumentace EIA a posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000,
práce autorizované osoby zpracovávající posudek);
• relativní délka společného postupu oproti variantě C a D, přibližně 120 dní od podání
žádosti do vydání územního rozhodnutí.
Varianta C – Územní řízení bez posudku k dokumentaci, se stanoviskem orgánu EIA
Přínosy:
• zkrácení lhůt společného postupu oproti současnému stavu. Celková doba společného
postupu od podání žádosti o územní rozhodnutí do vydání tohoto rozhodnutí činí asi
60 dní.
• snížení celkové administrativní náročnosti – projednání dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a dokumentaci EIA včetně posouzení vlivů na území soustavy
Natura 2000, pokud se zpracovává, probíhá společně.
• snížení nákladů na posuzování vlivů na životní prostředí a území soustavy Natura
2000 o náklady na zpracování posudku, které jdou podle současné úpravy za
žadatelem;
• zpřehlednění postupu a povinností žadatelů před vydáním územního řízení včetně
posuzování vlivů na životní prostředí a na území soustavy Natura 2000.
Negativa:
• vzniknou nové náklady na straně orgánů EIA, které si budou moci v odůvodněných
případech obstarávat odborné posudky jako podklad pro jejich činnost při posuzování
vlivů záměru na životní prostředí a území soustavy Natura 2000. Tyto náklady, které
byly dosud k tíži žadatele. Posudek však nebude obligatorní, proto se tyto náklady
nepřesunou v celé výši na veřejné rozpočty.
Varianta D – Územní řízení bez posudku a bez stanoviska orgánu EIA vydávaným
v samostatném kroku, avšak se stanoviskem orgánu EIA do územního řízení
Přínosy:
• zkrácení lhůt společného postupu oproti současné právní úpravě o přibližně 175 dní,
tedy asi o půl roku. Celková doba společného postupu od podání žádosti o územní
rozhodnutí do vydání tohoto rozhodnutí činí asi 60 dní.
• snížení nákladů na zpracování podkladů pro posouzení vlivů na životní prostředí,
neboť by se zpracovávala pouze dokumentace EIA jako součást společné
dokumentace a posouzení vlivů na soustavu území Natura 2000, pokud by bylo
uloženo.
• snížení celkové administrativní náročnosti – projednání společné dokumentace
nahrazující dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a dokumentaci EIA včetně
posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000, pokud se zpracovává, probíhá
společně.
• snížení nákladů na posuzování vlivů na životní prostředí a území soustavy Natura
2000 o náklady na zpracování posudku, které jdou podle současné úpravy za
žadatelem;
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posuzování vlivů na životní prostředí a na území soustavy Natura 2000.
Negativa:
• vzniknou nové náklady na straně orgánů EIA, které si budou moci v odůvodněných
případech obstarávat odborné posudky jako podklad pro jejich činnost při posuzování
vlivů záměru na životní prostředí a území soustavy Natura 2000. Tyto náklady, které
byly dosud k tíži žadatele, budou nyní hrazeny z rozpočtů příslušných úřadů (kraje).
Posudek však nebude obligatorní, proto se tyto náklady nepřesunou v celé výši na
veřejné rozpočty.
•

F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A – nulová – ponechání současného stavu.
Varianta B – Územní řízení s posudkem ke společné dokumentaci, bez stanoviska orgánu EIA
V případě této varianty by stavební úřad přímo konzumoval výsledky posuzování
vlivů na životní prostředí a území soustavy Natura 2000, bez zprostředkujícího stanoviska
orgánu EIA. Tento postup odpovídá více směrnici, ale klade vysoké nároky na odbornost
stavebních úřadů, které by musely chránit veřejné zájmy na úseku ochrany životního prostředí
a území Natura 2000 na základě části společné dokumentace odpovídající dokumentaci EIA,
na základě posudku k dokumentaci EIA a na základě stanoviska dotčeného orgánu – orgánu
EIA, které by tento orgán zasílal ke společné dokumentaci spolu s ostatními dotčenými
orgány. Stavební úřad by neměl k disposici „stanovisko EIA“, tedy stanovisko, které je
shrnující ve vztahu k uvedeným podkladům a materiálně se blíží závaznému stanovisku
(zpravidla se v něm vyslovuje, zda záměr povolit, případně s jakými podmínkami).
Varianta C – Územní řízení bez posudku k dokumentaci, se stanoviskem orgánu EIA
Na základě předložených variant a konzultací s dotčenými subjekty byla vybrána
varianta C, tj. integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení, při kterém
bude příslušný orgán dokladovat své stanovisko, ale nebude vyžadován posudek jako podklad
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
V tomto případě by bylo interním podkladem orgánu EIA pouze odborné posouzení,
které by si tento orgán opatřoval podle potřeby (specifik záměru, který je předmětem řízení),
stanovisko EIA by bylo zachováno ve stávající podobě, s tím že projednání s dotřenými
orgány a veřejností a veřejné ústní jednání by probíhaly společně pro oba postupy (EIA i
územní řízení).
Tímto postupem dojde ke zkrácení lhůt při společném postupu, tím dojde ke snížení
administrativní náročnosti celého procesu a v konečném důsledku i ke snížení nákladů.
K menší zátěži dojde u žadatelů, kteří nebudou muset projít dvěma procesy
(posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení), ale jejich záměr bude posouzen
v rámci jednoho řízení, což nebude tak časově náročné.
Varianta D – Územní řízení bez posudku a bez stanoviska orgánu EIA vydávaným
v samostatném kroku, avšak se stanoviskem orgánu EIA do územního řízení
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životní prostředí a na území soustavy Natura 2000 stavební úřad, který je musí ve své správní
úvaze správně vyhodnotit. V tomto případě jsou těmito podklady pouze dokumentace EIA,
resp. část společné dokumentace odpovídající dokumentaci EIA, a stanovisko orgánu EIA ke
společné dokumentaci, které tento orgán zašle ve stejném procesním kroku jako ostatní
dotčené orgány, které vydávají závazná stanoviska do územního řízení.
G) Implementace a vynucování
Úprava obsažená v § 91 představuje koncepční změnu oproti platné právní úpravě.
Společný postup posuzování vlivů na životní prostředí a územní řízení budou v praxi
realizovat stavební úřady na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Na správnou
implementaci budou dozírat v rámci výkonu svých pravomocí krajské úřady, Ministerstvo pro
místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí.
Vynucování je zajišťováno v rámci povinnosti respektování stavebního zákona,
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a správního řádu. Pokud by při vedení tohoto
společního postupu byl porušen zákon, lze využít zákonných prostředků a postupů dle
správního řádu.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti Ministerstva pro
místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady. Pro
přezkoumání míry dosažení stanovených cílů a vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta
vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 24 měsíců od účinnosti novely stavebního
zákona.

POSTAVENÍ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI
I.3.9.

JAKO

ÚČASTNÍKŮ

A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Zvláštní institut účasti občanských sdružení ve správních řízeních, jakožto účastníků
řízení se všemi procesními právy, se poprvé objevil v zákoně o ochraně přírody a krajiny, tj.
v zákoně č. 114/1992 Sb. K zavedení institutu zvláštního účastenství občanských sdružení
došlo zejména s cílem posílit ochranu veřejného zájmu na ochraně přírody (později životního
prostředí) zapojením těchto sdružení do řízení. Účast občanských sdružení v řízeních podle
stavebního zákona ve formě procesního postavení účastníků správního řízení vznikla
historicky právě v souvislosti s přijetím zákona č. 114/1992 Sb. Hlavním důvodem přijatého
legislativního řešení byly nejen politické priority v období transformace společnosti, ale
rovněž vazba na procesní obranu a využití řádných a mimořádných prostředků, včetně
soudního přezkumu rozhodnutí proti rozhodnutím, která mohla mít potencionální vliv na
životní prostředí a zejména pak na přírodu a krajinu. Aktivní žalobní legitimace
k přezkoumání rozhodnutí soudem byla totiž vázána na procesní postavení účastníka řízení a
jeho předchozí aktivní obranu práv v tomto řízení. Jen účastník řízení byl takto oprávněn
k podání správní žaloby.
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Na tuto konstrukci navázala rovněž oprávnění účastníků řízení, jejichž postavení bylo
založeno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Při novelizaci zákona o ochraně
přírody a krajiny a přijetí nové právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí (zákonem
č. 100/2001 Sb.) již bylo automaticky vycházeno z předpokladu správní žaloby pouze pro
účastníky řízení a účast veřejnosti se tak zúžila na postavení občanských sdružení jako
účastníků řízení s následným oprávněním podání správní žaloby přezkoumání předmětného
rozhodnutí ve věcech, které mohou mít vliv na životní prostředí (resp. ochranu přírody
a krajiny).
Přehodnocení platné legislativy vychází ze základního rámce požadavků pro účast
veřejnosti, které jsou obsaženy v článku 6 a článku 9 Aarhuské úmluvy, tj. Úmluvy o přístupu
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí č. 124/2004 Sb.m.s., a v článku 6 odst. 4 a článku 10a Směrnice Rady
85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní
prostředí v platném znění.
Při výkladu Aarhuské úmluvy je třeba vždy zohlednit, že se obligatorně vztahuje na
specifikovanou množinu staveb, které jsou uvedeny v příloze I – Seznam činnosti uvedených
v článku 6 odst. 1 písm. a) včetně jakékoliv činnosti nezahrnuté do jmenného výčtu, pro které
je stanovena povinnost posuzování vlivu na životní prostředí v souladu s vnitrostátní
legislativou. Přestože Aarhuská úmluva připouští podle článku 6 odst. 1 písm. b) uplatňování
také u činností, které nejsou uvedeny v příloze I a které mohou mít významný vliv na životní
prostředí, pokud je tak stanoveno vnitrostátním právem, je základní množinou případů, na
které se Aarhuská úmluva vztahuje, okruh činností posuzovaných z hlediska vlivů na životní
prostředí. Navazujícím problémem je, že tento okruh činností se v České republice vzhledem
k samostatnému procesu posuzování vlivu na životní prostředí postupně rozšiřuje.
Účast veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení je v současné době umožněna
zejména podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb.
a následně i dalších zvláštních zákonech. U významných staveb z hlediska vlivu na životní
prostředí se účast veřejnosti realizuje v procesu posuzování vlivů, následně v územním řízení,
ve vodoprávním řízení nebo v řízení o vydání integrovaného povolení, následně ve stavebním
řízení, přičemž je zde potencionální předchozí účast ve zvláštních řízeních podle zákona
o ochraně přírody a krajiny (např. výjimky z druhové a územní ochrany, povolování kácení
stromů rostoucích mimo les).
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Na základě zhodnocení platné právní úpravy, implementace Aarhuské úmluvy a
Směrnice Rady 85/337/EHS při zapojování občanských sdružení do správních řízení je
jediným řešením přehodnocení účasti občanských sdružení formou jejich procesního
postavení jako účastníků řízení. Postavení účastníků řízení jim může být přiznáno v řízení
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Současně je však nezbytné nastavení pravidel pro
účast „dotčené“ veřejnosti, a to veškeré veřejnosti, rovným a nediskriminačním způsobem.
Lze konstatovat, že ochrana životního prostředí je zajišťována standardním způsobem
prostřednictvím dotčených orgánů, srovnatelně s jinými veřejnými zájmy. Tento způsob jejího
zajištění umožňuje odborné uplatňování právních předpisů a kvalita jeho výkonu je
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nadřízenými orgány a státní dozor.
Systémovým řešením účastenství občanských sdružení a účasti veřejnosti je především
zabezpečení nejširší účasti veškeré veřejnosti, nejen privilegovaných občanských sdružení, při
zajištění základních principů účasti na rozhodování v záležitostech životního prostředí,
s dostupností veškerých informací, s možností aktivní účasti, s povinností příslušných
správních orgánů přihlížet k připomínkám a stanoviskům veřejnosti, s povinností informovat
veřejnost o výsledcích rozhodnutí a to s případným přehodnocením rozsahu případů, na které
se má tento postup vztahovat a současně s možností soudního přezkumu rozhodnutí podle
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. V jednotlivých variantách je nezbyté se soustředit
na splnění základních principů účasti veřejnosti při rozhodování, a to v nejranějších a
rozhodujících stadiích přípravy záměrů (staveb).
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
V případě ponechání stávající úpravy bude nadále založena nerovnoměrnost ochrany
veřejných zájmů na úseku životního prostředí, přičemž jiné veřejné zájmy takovouto ochranu
nemají. Specifickým postavením občanských sdružení bude i nadále de facto založena
nerovnost účastníků řízení, neboť na roveň vlastníkovi a vlastníkům sousedních staveb
a pozemků je postavena ochrana veřejného zájmu subjektem, kterému z jeho postavení
neplynou žádné povinnosti a který ani nenese žádné důsledky přijatých rozhodnutí. Nikoliv
v zanedbatelném počtu případů jsou na základě procesního postavení občanských sdružení
jako účastníka řízení uplatňovány obstrukce řízení, aniž by jejich připomínky směřovaly
k věcnému řešení. To v důsledku nepřiměřeně prodlužuje příslušná řízení. Při nejednotném
výkladu v jakých navazujících řízeních je uplatňována účast občanských sdružení formou
postavení účastníků řízení dochází k opakovanému uplatňování připomínek, které již byly
rozhodnuty v předchozí fázi přípravy staveb. To rovněž neúměrně zvyšuje časové nároky na
příslušná řízení. Přitom účast nejširší veřejnosti v těchto následných probíhajících řízeních
není umožněna právě s odkazem na to, že její zájmy jsou hájeny prostřednictvím občanských
sdružení, které za tímto účelem jsou zakládána. Občan, který se může domnívat, že
rozhodnutím o umístění záměru může být porušeno jeho právo na životní prostředí tak za
stávající situace nemá možnost své připomínky vznést jinak, než-li prostřednictvím některého
z občanských sdružení. Tento stav působí nerovné postavení veřejnosti a občanských sdružení
v rámci řízení vedeném správním orgánem. Toto nerovné postavení občanských sdružení a
nejširší veřejnosti je v současné době kritizováno Evropskou komisí. Z těchto důvodů zůstane
zapojení občanských sdružení jako účastníků do správních řízení nesystémové.
Především je třeba zdůraznit, že z definice veřejnosti, resp. „dotčené veřejnosti“ podle
Aarhuské úmluvy vyplývá, že je to každý, ne tedy jen občanská sdružení, která mají
z uvedeného hlediska podle platné úpravy v České republice více práv. Účast veřejnosti na
rozhodování v záležitostech životního prostředí se realizuje nikoliv prostřednictvím
procesního postavení účastníka řízení, ale formou účasti, která předpokládá poskytnutí
příslušných informací, účasti v počátečním stádiu rozhodování, možností uplatnění
připomínek, zajištěním zohlednění připomínek v rámci rozhodování (aby byly „vzaty
v úvahu“, tj. nerozhoduje se o nich jako o námitkách účastníků řízení) a informování
veřejnosti o výsledku rozhodnutí a o důvodech a hlediscích, na kterých je založeno. Současně
podle Aarhuské úmluvy má být zajištěn soudní přezkum rozhodnutí.
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Varianta A – nulová – ponechání současného stavu
Rizika této varianty byla zhodnocena v kapitole C.
Varianta B - vypuštění občanských sdružení z procesního postavení účastníků územního
řízení, zajištění účasti veřejnosti, stanovení pravidel pro žalobní legitimaci
Navrženými úpravami by mělo dojít k omezení postavení občanských sdružení jako
účastníků řízení. Současně by měla být zabezpečena účast veškeré „dotčené veřejnosti“ ve
smyslu Aarhuské úmluvy. Z tohoto důvodu bude nutné provést legislativní úpravy nejen
v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ale
i v řadě dalších zvláštních zákonů, ve kterých je zakotveno postavení občanských sdružení,
jako účastníků správních řízení. Jedná se např. o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon
č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování. Postavení občanského sdružení jako
účastníka řízení by bylo zachováno pouze pro postupy podle zákona o ochraně přírody a
krajiny a v ostatních řízeních podle uvedených právních předpisů by byla tato možnost
vyloučena a účast občanských sdružení by se uplatňovala v rámci pravidel pro účast veškeré
dotčené veřejnosti.
Úprava okruhu účastníků územního řízení se zprostředkovaně dotkne i problematiky
regulačního plánu. V regulačním plánu lze totiž stanovit, že se jím nahrazují některá územní
rozhodnutí. Okruh osob aktivně legitimovaných k podání námitek proti návrhu regulačního
plánu musí být stejný jako v případě účastníků územního řízení.
V návaznosti na zrušení možnosti zapojování občanských sdružení do jednotlivých
správních řízení, bude nutné zajistit možnost veřejnosti podat žalobu u soudu. Bude tedy
nutné poskytnout možnost soudního přezkumu úpravou široké aktivní žalobní legitimace proti
rozhodnutí, kterým je porušováno ústavní právo na příznivé životní prostředí.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta A – nulová – ponechání současného stavu
Pozitiva:
• zachování stávajícího ustáleného stavu, tzn. zachování procesního postavení
občanských sdružení v postavení účastníků územního řízení hájících veřejné zájmy
• vytvoření podmínek pro soudní přezkum po využití řádných opravných prostředků
Negativa:
• nerovnoměrnost ochrany veřejných zájmů na úseku životního prostředí, kdy jiné
veřejné zájmy tuto ochranu nemají. Ochrana životního prostředí je zajišťována
standardním způsobem prostřednictvím příslušného dotčeného orgánu.
• nerovnost účastníků řízení – na roveň vlastníků sousedních staveb a pozemků je
postavena ochrana veřejného zájmu subjektem, kterému z jeho postavení neplynou
žádné povinnosti a který ani nenese žádné důsledky přijatých rozhodnutí
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Varianta B - vypuštění občanských sdružení z procesního postavení účastníků územního
řízení, zajištění účasti veřejnosti, stanovení pravidel pro žalobní legitimaci
Pozitiva:
• zkrácení povolovacích procesů
• „zrovnoprávnění“ postavení veřejnosti a občanských sdružení – z definice veřejnosti,
resp. dotčené veřejnosti, dle Aarhuské úmluvy vyplývá, že je to každý, ne tedy jen
občanské sdružení, které má mít více práv
Negativa:
• přímý soudní přezkum pravomocných rozhodnutí bez využití opravných prostředků
• zvýšený nápad soudní přezkumné agendy
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A – nulová – ponechání současného stavu
Zachování dosavadní právní úpravy umožňuje účast veřejnosti prostřednictvím
občanských sdružení, případně obecně prospěšných společností, na základě § 70 zákona
č. 114/1992 Sb. a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. Tato účast veřejnosti, resp. občanských
sdružení, je založena na procesním postavení účastníka řízení a spojena se všemi právy
účastníků včetně následné aktivní žalobní legitimace pro podávání žalob směřujících
k soudnímu přezkumu správních rozhodnutí.
I když dosavadní praxe prokázala odůvodněnost tohoto legislativního řešení, které
splňuje i požadavky Směrnice EIA a Aarhuské úmluvy, s odvoláním na argumenty
Nejvyššího správního soudu jako dotčeného subjektu, se kterým byla analýza RIA
projednávána v rámci povinných konzultací, bylo rozhodnuto o ponechání současného stavu,
tzn. že občanská sdružení budou i nadále v procesním postavení účastníků územního řízení.
Varianta B - vypuštění občanských sdružení z procesního postavení účastníků územního
řízení, zajištění účasti veřejnosti, stanovení pravidel pro žalobní legitimaci
Návrh měnící postavení občanských sdružení se zapojením široké účastí veřejnosti
navrhované řešení, které spočívá ve změně postavení občanských sdružení a obecně
prospěšných společností jako účastníků řízení podle stavebního zákona, přináší zásadní
změnu do pojetí aktivní žalobní legitimace při soudním přezkumu správních rozhodnutí.
Správní soudnictví je založeno na následném přezkumu rozhodnutí správních orgánů,
která jsou vydávána na základě předchozích správních řízení, a to po předchozím vyčerpání
řádných opravných prostředků. Zapojení občanských sdružení a obecně prospěšných
společností do těchto řízení jako účastníků řízení umožňuje, aby všechny námitky byly
správním orgánem rozhodnuty a rovněž posouzeny v následných odvolacích řízeních, což
umožňuje soudům racionálnější přezkum těchto správních rozhodnutí.
Správní soudnictví by mělo plnit subsidiární úlohu, nikoliv nalézací, tu primárně plní
správní orgány a až případně následně dochází k přezkumu soudem. Správní soudnictví má
poskytovat obranu proti rozhodnutím, u nichž již byly vyčerpány jiné opravné prostředky.
Přímý přístup k soudnímu přezkumu na základě obecné žalobní legitimace může
způsobit nárůst počtu žalovaných rozhodnutí na jedné straně, ale rovněž zvýšení počtu
rušených rozhodnutí proto, že nebyla dána možnost odstranit případné vady v předchozích
řízeních.
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G) Implementace a vynucování
Vzhledem k tomu, že předmětná problematika nebude řešena, byla vybrána nulová
varianta, nelze tuto část hodnotit.
H) Přezkum účinnosti
Vzhledem k tomu, že předmětná problematika nebude řešena, byla vybrána nulová
varianta, nelze tuto část hodnotit.
I.3.10. OPTIMALIZACE VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY U STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Podle § 13 zákona je obecným stavebním úřadem
− ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
− krajský úřad,
− Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy určený
statutem,
− magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části
určený statutem,
− magistrát statutárního města,
− pověřený obecní úřad,
− městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2006.
Kraj může na žádost obce po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj nařízením
určit vždy k 1. lednu obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost
vykonávat pro ucelený správní obvod. Kraj zároveň může, opět po projednání
s Ministerstvem pro místní rozvoj, nařízením odejmout působnost stavebního úřadu obecnímu
úřadu se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti.
Krajům se tedy zákonem svěřila působnost určit další městské a obecní úřady
obecným stavebním úřadem. Kraj může nařízením rušit stavební úřady uvedené v § 13 odst.
1) písm. g), tj. městský a obecní úřad, který působnost stavebního úřadu vykonával ke dni
31. 12. 2006. Může rušit také ty, které předtím sám nařízením určil. Obecné stavební úřady
od 1. 1. 2007 vykonávají působnost ve správních obvodech, ve kterých ji vykonávaly dne
31. 12. 2006.
Nový stavební zákon neobsahuje ustanovení obdobná jako § 122 a 124 zrušeného
zákona, tzn. že již nestanoví působnost obcí ani orgánů obcí, které nejsou obecným stavebním
úřadem, a neumožňuje přenést na tyto obce část pravomoci stavebního úřadu. Stavební zákon
touto úpravou však neruší komise výstavby. Zřizování komisí upravuje zákon o obcích, podle
kterého může rada obce zřídit komise jako své iniciativní a poradní orgány. Na tomto stavu
stavební zákon nic nemění, nesvěřuje však komisím žádné rozhodovací pravomoci. Důvodem
je podstatné rozšíření výčtu staveb, zařízení, stavebních a udržovacích prací, které pro své
provedení nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu ani stavební povolení. Do této skupiny
spadá i posuzování drobných staveb, běžné údržby či stavebních úprav, které byly v některých
obcích svěřeny do působnosti komisí výstavby.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
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skutečnosti:
- Přispět k naplnění programového prohlášení vlády, v němž se k oblasti územního plánování
a stavebního řádu uvádí: „ navrhnout takové úpravy pravomocí, součinnosti, uspořádání,
struktury a vybavení veřejné správy, které urychlí a zjednoduší povolování staveb zejména
staveb veřejné infrastruktury s cílem prosadit v co nejvíce možné míře zásadu „jedna stavba –
jeden úřad – jedno rozhodnutí – garantované informace“, tedy aby s ohledem na charakter,
vliv a význam stavby o ní bylo rozhodováno tím úřadem veřejné správy, který je oprávněn
vydat všechna potřebná stanoviska a vyjádření. Vláda omezí regulaci povolování staveb jen
na nezbytně nutnou míru a pouze pro případy, kdy je nutné koordinovat odůvodněnou
ochranu veřejných zájmů a vlastnických práv.“
- Zvýšit kvalitu výkonu činnosti stavebních úřadů uplatněním náročnějších požadavků
na odbornou způsobilost úředníků stanovením kvalifikačních požadavků na výkon činnosti
obecných stavebních úřadů.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Neřešení uvedených problémů fakticky znamená nesplnění vytčených optimalizačních
cílů, a může přinést následující rizika:
− V důsledku nedostatečné odborné způsobilosti úředníků může docházet k nežádoucímu
zhoršování kvality výkonu správních výkonů, a to zejména u složitějších případů aplikace
práva.
− Při nezměněné působnosti stavebních úřadů nemůže být uplatněna zásada „jedna stavba –
jeden úřad – jedno rozhodnutí – garantované informace“, která je deklarována
v programovém prohlášení vlády.
D) Návrh možných variant
Varianta A („nulová“)
Ponechat současný stav.
Varianta B
Stanovit kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na stavebním úřadě, které splní pracovník
s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.
Povinnost prokázat požadovanou kvalifikaci se vztahuje na všechny nové úředníky
a pracovníky obecných stavebních úřadů podle § 13. Nevztahuje se na stávající zaměstnance.
Požadavek na prokazování zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 až 26 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků není dotčena.
Varianta C
Obecnými stavebními úřady na nejnižší úrovni stanovit obecní úřad obce 2. typu.
Varianta D
Tato varianta představuje kombinaci prvků z variant A, B a C, a to tak, že
-

stavební úřady obcí 1. typu zůstanou obecnými stavebními úřady na nejnižší úrovni,
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-

předpokládá se další rozšíření pravomoci obecních úřadů obcí 3. typu o pravomoci
územního rozhodování o umístění speciálních staveb (dopravní a vodní díla) a vedení
veřejné technické infrastruktury; přitom obecní úřad obcí 3. typu je příslušným
k vedení společného územního a stavebního řízení a speciální stavební úřad, kterým
není obecní úřad obce 3. typu, má ve společném řízení postavení dotčeného orgánu
příslušného k vydání závazného stanoviska.
u nově přijatých úřadníků obecného stavebního úřadu se předpokládá vysokoškolské
vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právnického směru.

E) Identifikace nákladů a přínosů
Varianta B
Tato varianta by si vyžádala značné zvýšení výdajů ze státního rozpočtu na činnost
stavebních úřadů. Vzhledem k charakteru veřejné správy jako služby, je výkon stavebně
správních činností třeba postavit na úroveň srovnatelnou s příbuznými obory nejenom po
stránce odborné, ale také mzdové.
Varianta C
Převedení výkonu agend obecných stavebních úřadů z obecních úřadů obcí 1. typu na
obecní úřady obcí 2. typu by vyžadovalo také delimitaci poměrné části příspěvku ze státního
rozpočtu na výkon přenesené působnosti; tato část by však nemusela odpovídat rozsahu
převáděné agendy, protože obecní úřady obcí 2. a 3. typu mají zpravidla vhodné podmínky
pro výkon přenesené působnosti již vytvořeny a pouze je rozšíří a modifikují.
Varianta D
Jedná se o kombinací prvků variant A, B a C. Ze závěrů „Analýzy financování výkonu
státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní
množství dat pro přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní“ z roku 2009, jejímž
zpracovatelem je VŠE Praha a zadavatelem Ministerstvo vnitra, vyplývá: „Případný přesun
úkolů vykonávaných v přenesené působnosti z obcí se základní působností by vyřešil současné
problémy nejen se zajištěním kvality těchto správních činností, ale i s jejich financováním. Ve
zvoleném systému uspořádání veřejné správy v ČR a při využívání kombinovaného modelu se
předpokládá dosažení synergických efektů a úspor spojených s výkonem samostatné
a přenesené působnosti na úrovni obcí a krajů.“.
F)Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A
Častým argumentem pro zachování současného stavu bylo, že ze strany občanů
by snížení počtu stavebních úřadů bylo vnímáno jako zásah státní moci do stavu, který
občanům i obcím již roky plně vyhovuje. Občané mají na úřad blíže a věci se mohou řešit
operativněji a pružněji ve prospěch občanů, např. i tím, že přizpůsobí své úřední hodiny
místním chatařům a chalupářům.
Svaz měst a obcí se ve svém písemném vyjádření vyslovil pro variantu A, což
odůvodňuje snazší dostupností služeb veřejné správy občanům v území. Zástupci měst a obcí,
se kterými byla problematika SMO diskutována, jsou zásadně proti jakýmkoliv návrhům
omezujícím počet stávajících obecných stavebních úřadů pouze na pověřené obecní úřady.
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zachování.
Podle názoru krajských úřadů nelze snížením počtu stavebních úřadů očekávat
dosažení zpřehlednění jejich práce, protože tato nepřehlednost je objektivně dána podmínkami
území, které často s ohledem na svou podstatu nereflektují správní hranice obcí, městysů a
krajů, což platí např. u vymezení chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb., ochranná
pásma (silnice, voda, les, elektrika, lázeňské pásmo, památkové pásmo apod.). Rovněž je
nutné mít na paměti, že jedna problematika (např. ochrana přírody) je v území regulována
např. čtyřmi typy orgánů ochrany přírody s rozdílnou působností (obec , kraj, inspekce, správa
CHKO atd.), kdy je nutné mít stanovisko od všech těchto orgánů. Nepřehlednost je dána i
např. vymezením Povodí jako správců vodních toků a majetku současně a vymezení jejich
územní působnosti apod.; to samé platí i u státních lesů.
Podpůrným argumentem je, že zákon má v § 13 odst. 3 pojistku pro případ, kdyby tzv.
stavební úřady obcí 1. typu nedostatečně vykonávaly svoji působnost, lze jí zákonným
způsobem odebrat.
Varianta B
Při tomto řešení zůstávají zachovány výhody varianty A s tím, že by byly vytvořeny
podmínky pro zvýšení odborné způsobilosti úředníků obecných stavebních úřadů a tím i pro
zvýšení kvality výkonu stavebněsprávních agend.
Varianta C
Nadměrná decentralizace v tak odborně náročné oblasti jakou je aplikace stavebního
zákona, vede zákonitě k nežádoucímu snižování kvality výkonu stavebněsprávních činností.
Zvyšování vytíženosti pracovníků a rostoucí záběr problematiky klade vysoké nároky
na odbornou způsobilost úředníků, kterou lze zajistit tím obtížněji, čím je správní orgán
organizačně menší. Výkon náročné a složité stavebně správní agendy vyžaduje náležité
administrativní a technické zázemí. S ohledem na zvyšující se nároky na výkon této agendy
v souvislosti s navazujícími předpisy, provázanost (např. s evidencí katastru nemovitostí,
elektronický způsob doručování), není jednoznačné, zda to může být řádně zabezpečeno
u obcí 1. typu.
Malé stavební úřady při svém rozhodování musí zohledňovat četná stanoviska jiných
složek státní správy, které vzhledem ke členění státní správy sídlí obvykle v obcích 3. typu. U
těchto úřadů by bylo možno vyřizovat věci koncentrovaně (v rámci jednoho úřadu), v souladu
s racionální zásadou „jedna stavba – jeden úřad – jedno rozhodnutí – garantované
informace“. (Pozitivně se zde projevuje tzv. synergický efekt.) Již v současnosti občané obcí
1. typu dojíždějí do obce 3. typu, neboť zde musí obstarat podklady pro obecný stavební úřad,
kterými jsou stanoviska všech dotčených orgánů, vyjádření správců dopravní a technické
infrastruktury, povolení speciálních stavebních úřadů atd.
Obce 2. typu mají větší administrativní aparát a tím možnost kvalitněji a hospodárněji
zabezpečit vhodné personální obsazení stavebního úřadu. Naopak výkon činnosti stavebního
úřadu na malé obci znamená pro obec obtížně splnitelné finanční, materiálně technické a
prostorové nároky. Dále v malých obcích všeobecně ubývá obyvatel v produktivním věku,
ubývá pracovních příležitostí a mění se struktura práceschopného obyvatelstva – výrazně se
zvyšuje podíl pracovníků nekvalifikovaných nebo s nízkou kvalifikací.
Podle dalších vyjádření by obcím měla být svěřena pravomoc nikoliv rozhodovat
podle stavebního zákona, ale pouze sledovat v obci stavebně technický stav.
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řádné kontroly stavební činnosti. Problém zastupitelnosti je aktuální nejen u stavebních úřadů
obcí 1. typu, obsazování počtu úředníků na stavebních úřadech může být problematické i
na obecních úřadech obcí 2. a 3 typu, protože ani tyto úřady nejsou vybaveny potřebným
počtem úředníků pro výkon přenesené působnosti a to nejen na úseku stavebního zákona.
Za závažný nedostatek této varianty je považováno zhoršení dostupnosti stavebních
úřadů pro občany, ale také zvýšení časových a finančních nároků souvisejících s prováděním
kontrolní činnosti pracovníky stavebních úřadů na celém území.
Varianta D
Tato varianta byla vybrána k aplikaci, protože její řešení nejlépe přispívá ke splnění
vytčených cílů optimalizace výkonu správní činnosti stavebních úřadů.
Jedná se o kompromisní řešení, které je odborně, ekonomicky i politicky přijatelné,
protože zachovává významné výhody a eliminuje závažné nevýhody variant A, B a C.
Její nejdůležitější výhodou je to, že podstatně přispívá k naplnění uvedeného
programového prohlášení vlády k oblasti územního plánování a stavebního řádu tím, že
navrhované kompetenční opatření umožní urychlit a zjednodušit povolování staveb veřejné
infrastruktury, kdy s ohledem na charakter, vliv a význam uvažované výstavby bude o stavbě
rozhodovat takový obecný stavební úřad, který je oprávněn vydat také relevantní stanoviska a
vyjádření.
G) Implementace a vynucování
Implementaci budou provádět zejména krajské úřady a úřady územního plánování (tj.
úřady obcí s rozšířenou působností), dále pak obecní úřady splňující kvalifikační požadavky,
Ministerstvo pro místní rozvoj a částečně Ministerstvo vnitra.
Vynucování je dáno respektováním stavebního zákona, správního řádu a zákona o
úřednících ÚSC ze strany ministerstev, krajských úřadů a obecních úřadů. Pokud by obec
pořizovala územní nebo regulační plán bez splnění kvalifikačních požadavků, jednalo by se o
úkony věcně nepříslušného orgánu (§ 10 správního řádu), tedy o úkony neplatné od samého
počátku. Sankcí by pak bylo nenabytí účinnosti územně plánovací dokumentace.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti Ministerstva pro
místní rozvoj v součinnosti s Ministerstvem vnitra a krajskými úřady. Pro přezkoumání míry
dosažení stanovených cílů a vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta vhodná k získání
podkladů pro hodnocení jeví doba 24 měsíců od účinnosti novely stavebního zákona.
Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je kontrolní činnost krajských úřadů ve vztahu
k obecním úřadům a Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
ve vztahu ke krajským úřadům.
I.3.11. PROBLEMATIKA KVALIFIKAČNÍCH
OBECNÝCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

POŽADAVKŮ

PRACOVNÍKŮ

A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Stavební zákon stanoví kvalifikační požadavky pouze pro územně plánovací činnost.
Obecně je kritizovaná nízká úroveň práce stavebních úřadů, která je vyvolána nedostatkem
úředníků s náležitou odbornou kvalifikací. Pro kvalitní výkon práce je třeba znát nejen
stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, ale řadu jiných souvisejících zákonů a sledovat
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provedených kontrol zjištěno u obcí tzv. I. typu. Tato skutečnost je dána jak nízkou
kvalifikací pracovníků, kteří u těchto obcí musí zajišťovat kumulovaný výkon agend, tak
malou četností případů, které vyřizují. Dalším důvodem je kumulace výkonu samostatné a
přenesené působnosti a z toho vyplývající neúměrné zatížení pracovníka s dopadem na kvalitu
jeho práce.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Cílem novelizace je především zvýšení kvality práce na stavebních úřadech.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Podle Hodnotící zprávy MV k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné
působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2006 a 2007 se
nejvíce nedostatků na úseku správné aplikace právních předpisů vyskytuje u obcí tzv. I. typu.
Existuje zde reálné riziko do budoucna, že může docházet při řešení méně frekventovaných
nebo složitějších případů k chybám.
D) Návrh možných variant
Varianta A („nulová varianta“)
Požadavky na kvalifikaci pracovníků stavebních úřadů nestanovovat, ponechat současný stav.
Varianta B
Stanovit kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na stavebním úřadě, které splní pracovník
s vysokoškolským vzděláním v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru.
Povinnost prokázat požadovanou kvalifikaci se vztahuje na všechny nové úředníky
a pracovníky obecných stavebních úřadů podle § 13. Nevztahuje se na stávající zaměstnance.
Požadavek na prokazování zvláštní odborné způsobilosti podle § 21 až 26 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků není dotčen.
Varianta C
Kvalifikační požadavky podle varianty B a prokázání praxe alespoň 3 roky v projektování
nebo provádění staveb.
E) Identifikace nákladů a přínosů variant
Požadavek na prokázání kvalifikace se vztahuje na nové pracovníky stavebních úřadů.
Toto opatření si vyžádá zvýšení nákladů na činnost stavebních úřadů. Vzhledem k charakteru
veřejné správy jako služby, je potřeba ji postavit na odpovídající úroveň srovnatelnou
s příbuznými obory nejenom po stránce odborné, ale také finanční.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A
Ponechání současného stavu nepřispěje ke zlepšení všeobecně kritizované situace.
Varianta B
Z uvažovaných variant byla varianta B vyhodnocena jako nejvhodnější. Složitost
práce na stavebním úřadě vyžaduje vysoké nároky na znalosti v široké oblasti. Výkon
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na odpovídající odbornou úroveň, která je předpokladem ke zvýšení kvality výkonu přenesené
působnosti a tím současně k posílení prestiže a autority veřejné správy ve vztahu k vnímání
veřejností. Navrhované kvalifikační požadavky odpovídají také požadavkům na výkon
činností autorizovaných inspektorů.
Varianta C
Tato varianta byla vyhodnocena jako nejméně vhodná. Podle reakcí dotčených
subjektů byla vyhodnocena jako ztěží realizovatelná.
ZÁVĚR MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ
Na základě výsledku mezirezortního připomínkového řízení, kde bylo uplatněno
mnoho zásadních připomínek požadujících upuštění nebo zmírnění požadavků na kvalifikaci
pracovníků obecných stavebních úřadů, byl návrh upraven v tom smyslu, že kvalifikační
požadavky splní také osoba, která prokáže vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2
roky praxe v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru.
G) Implementace a vynucování
Požadavek na kvalifikace pracovníků obecných stavebních úřadů je stanoven v § 13a.
Implementaci regulace budou provádět obce, kraje, ministerstvo při přijímání nových
pracovníků na pozice úředníků stavebního úřadu. Nezajištění výkonu práce pracovníky
s požadovaným vzděláním lze považovat za neplnění podmínek pro řádný výkon svěřené
působnosti. Možné mechanismy řešení upravuje § 13 odst. 3 stavebního zákona.
H) Přezkum účinnost
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady.

I.3.12. PROBLEMATIKA OHLAŠOVÁNÍ STAVEB
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Podle § 104 odst. 1 zákona u vybraných ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst.
2 písm. a) až d), jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně
plánovací informací, které jsou umisťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše,
poměry v území se jimi podstatně nemění, a které nevyžadují nové nároky na dopravní a
technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu musí doložit, že o svém
stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti
mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15ti dnů
ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
Upuštěním od územního rozhodování došlo ke zkrácení práv osob, které by byly
účastníky územního řízení, pokud by se konalo. Ti nemohou uplatňovat námitky vůči
umístění staveb. Problematické je dokazování prokazatelného informování vlastníků
sousedních pozemků a staveb stavebníkem. Zákonem není stanovena povinnost o územně
plánovací informaci požádat. Důsledkem je porušení základních procesních zásad účastníků,
nemožnost hájení svých práv a porušení práva na spravedlivý proces.
Stavební zákon neumožňuje u ohlašovaných staveb a jiných stavebních záměrů
stavebnímu úřadu stanovit, že povede standardní správní řízení ukončené vydáním
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stavebního řízení starý zákon připouštěl a stavebními úřady bylo v mnoha případech
používáno, neboť vedení formálního řízení umožňuje využít institutů správního řádu (např.
vyzvat k doplnění či upřesnění doložených podkladů, nařídit místní ohledání, projednat a
vypořádat námitky účastníků, ve vydaném povolení stanovovat podmínky pro provádění
stavby).
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Stanovit podmínky, za kterých stavební úřad rozhodne usnesením, že o ohlášené
stavbě povede stavební řízení a vydá rozhodnutí, a tím sjednotit procesní postupy, neboť
zákon v ostatních případech oznamování či ohlašování (např. změny účelu užívání nebo
odstranění staveb) „ překlápění“ do správního řízení umožňuje.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Přistoupit ke změně procesních režimů, upravit možnost stanovení vedení stavebního
řízení, by bylo výhodnější pro stavebníky v těch případech, kdy nejsou dány důvody přímého
zákazu provedení ohlášené stavby, stavbu by bylo možné provést, ale je třeba dořešit
souvislosti, doplnit ohlášení o podrobnější doklady, zajistit ochranu veřejných zájmů
stanovením podmínek pro provedení stavby nebo projednat stavební záměr s účastníky řízení,
dotýká-li se stavební záměr přímo jejich práv. Podle platné úpravy stavební úřad zakáže
provedení stavby a stavebník, po odstranění důvodů zákazu, podává ohlášení nové.
D) Návrh možných variant
Varianta A („nulová varianta“)
Ponechat současný stav .
Varianta B
Umožnit projednání ohlášené stavby ve stavebním řízení a upravit a doplnit další procesní
postupy (upravit okamžik vzniku práva provádění stavby, konkrétněji upravit náležitosti
ohlášení podle jednotlivých skupin stavebních záměrů).
E) Identifikace nákladů a přínosů variant
Při ohlášení stavebního záměru se nevede správní řízení, nejedná se s účastníky řízení,
neprovádí se případně ústní jednání či ohledání na místě, za případný písemný souhlas
stavebník nehradí správní poplatek. V případě, že se procesní mechanizmy změní tak,
že stavební úřad k ohlášenému stavebnímu záměru usnesením rozhodne, že povede stavební
řízení, bude to znamenat zvýšené náklady stavebního úřadu s vedením řízení a doručováním
účastníkům řízení. Stavebník za vydané stavební povolení uhradí správní poplatek.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Na základě zhodnocení předložených variant a konzultací s dotčenými subjekty
se jednomyslně dospělo k závěru, že bude přínosem vrátit se k možnosti překlápění
ohlašovaných staveb do stavebního řízení. Vedení stavebního řízení upravit jako možnost pro
všechny ohlašované stavební záměry. Zákonem stanovit hlediska, která mohou po posouzení
stavebním úřadem vést k překlopení ohlášené stavby do stavebního řízení tak, aby úvahy
stavebního úřadu nebyly bezbřehé. V následném projednání takovéto stavby ve stavebním
řízení není třeba dokladovat všechny náležitosti, jako u stavby pro níž je předepsáno stavební
řízení, ale ponechat stavebnímu úřadu možnost vyžádat si doplnění dalších podrobnějších
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stavebního zákona.
G) Implementace a vynucování
Dojde ke změně ustanovení zákona upravující proces ohlašování – tzn. § 105 až 107.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu pouze procesních postupů, nelze tuto část hodnotit.
H) Přezkum účinnost
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva pro místní
rozvoj v součinnosti s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty pro
přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů se
jako lhůta vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 3 let od účinnosti novely
stavebního zákona. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného dotazníku pro
vybraný soubor stavebních úřadů kombinovaná s kontrolními akcemi na dané téma
I.3.13. PROBLEMATIKA ZKRÁCENÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Stavební zákon nabízí stavebníkovi možnost nežádat stavební úřad o vydání
stavebního povolení, ale uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem, který přezkoumá
dokumentaci a další podklady potřebné pro povolení stavby ze stejných hledisek jako stavební
úřad, a může vydat certifikát, kterým potvrdí, že lze stavbu provést. Autorizovaný inspektor
jej může vydat pouze v případě, že dotčené orgány se stavebním záměrem vyslovily souhlas,
a jsou vyřešeny námitky osob, které by byly účastníky stavebního řízení, pokud by bylo
vedeno.
Nepodaří-li se při vypořádání námitek odstranit rozpory mezi osobami, které by byly
účastníky řízení, autorizovaný inspektor předloží jejich vyjádření spolu s projektovou
dokumentací a závaznými stanovisky dotčených orgánů stavebnímu úřadu, který zajistí
vypořádání námitek podle § 114 nebo usnesením rozhodne o námitkách ve své působnosti
anebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.
Ustanovení § 117 odst. 1 upravuje výluku použití zkráceného stavebního řízení
v případech, kdy se jedná o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací
dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá
pro zkrácené stavební řízení. Označování staveb jako nezpůsobilých pro zkrácené stavební
řízení v územně plánovací dokumentaci není adekvátní jejímu obsahu zejména u zásad
územního rozvoje a u územních plánů. Navíc u územních plánů může být diskriminující
a nemusí odpovídat technickému charakteru staveb, u nichž nejsou v rámci územních plánů
uvedeny konkrétní technické parametry, ale může vycházet ze subjektivních názorů
jednotlivých zastupitelů obcí. Úprava rozhodnutí orgánů územního plánování o označení
stavby jako nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení je nepřesná a může vést rovněž
k subjektivnímu a diskriminujícímu rozhodování bez vztahu k technickému charakteru věci.
Stavebník podává stavebnímu úřadu oznámení stavby, jejíž projektovou dokumentaci
posoudil autorizovaný inspektor ve zkráceném řízení, ke kterému připojí certifikát vydaný
autorizovaným inspektorem, projektovou dokumentaci, závazná stanoviska dotčených orgánů,
kopii územního rozhodnutí, doklad o vlastnickém právu stavebníka nebo o jeho právu
založeném smlouvou provést stavbu anebo o právu odpovídajícímu věcnému břemenu
a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Náležitosti oznámení stanoví
prováděcí předpis. Platná právní úprava neobsahuje ustanovení o právních účincích oznámení
stavby resp. certifikátu, pouze výkladem se dovozuje, že tímto dnem je den oznámení.
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kolaudačního souhlasu též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora
a v takovém případě může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby
a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto posudku.
Institut tzv. zkráceného stavebního řízení nově zavedený v § 117 stavebního zákona
znamená tedy pro stavebníky svébytnou alternativu povolování staveb na základě
standardního stavebního řízení podle § 109 až 115 tohoto zákona. Nabízí se jím možnost
zvolit neformálnější a rychlejší postup s obdobným výsledkem. Aby stavebník mohl provést
stavbu ve zkráceném stavebním řízení, postačí, když ji oznámí stavebnímu úřadu; přitom
musí dodržet ostatní předepsané podmínky, z nichž rozhodující je doložit certifikát vydaný
autorizovaným inspektorem s potvrzením, že stavbu lze provést.
Pouze rámcová úprava v § 117 stavebního zákona se soustřeďuje především na věci
hmotně právní (vymezení staveb způsobilých pro toto řízení, určení hledisek pro ověření
projektové dokumentace a připojených podkladů a další předepsané podmínky), procesní
stránka není rozvinuta. Z dosavadní aplikační praxe vyplývá, že stávající úprava vykazuje
některé závažné nedostatky, které by mohly přispívat ke zneužití zkráceného stavebního
řízení za účelem obejití zákona, k porušování veřejných i soukromých zájmů a k nežádoucí
profanaci jinak účelného institutu.
K uvedeným nedostatkům patří zejména to, že stávající úprava zkráceného stavebního řízení
postrádá
•
•
•
•

ustanovení o právních účincích oznámení stavby,
zvláštní úpravu způsobu přezkumu certifikátu vydaného autorizovaným
inspektorem,
stanovení povinnosti vystavit štítek o povolení stavby a povinnosti stavebního
úřadu přezkoumat formální náležitosti oznámení,
stanovení platnosti certifikátu a možnost prodloužení jeho platnosti.

B) Stanovení cíle, který má být dosažen řešením problému
Navrhovaná úprava by měla odstranit systémové nedostatky, které se vyskytly
v dosavadní aplikaci zkráceného stavebního řízení, posílit právní jistotu stavebníka a ostatních
osob, které by byly účastníky stavebního řízení. To by mělo také zvýšit důvěru adresátů
veřejného stavebního práva ve využívání zkráceného stavebního řízení.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Nebude-li ustanovení upravující zkrácené stavební řízení upraveno a doplněno, je tady
riziko nejednotné aplikace tohoto institutu. Nebude-li platná úprava doplněna o procesní
mechanizmy, které by zajistily symetrické řešení vypořádání námitek osob, které by jinak
byly účastníky stavebního řízení, budou zde trvat pochybnosti o její ústavnosti z hlediska
zajištění práv na spravedlivý proces.

D) Návrh možných variant
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Varianta A („ nulová varianta“)
Ponechat současný stav, právní účinky certifikátu autorizovaného inspektora neupravovat.
Varianta B
Výslovně vyjádřit, že právní účinky certifikátu autorizovaného inspektora nastávají dnem,
kdy stavebník podá u příslušného stavebního úřadu oznámení o posouzení stavby
autorizovaným inspektorem.
Varianta C
Doplnit ustanovení § 117 stavebního zákona a výslovně vyjádřit, že právní účinky certifikátu
autorizovaného inspektora nahrazujícího stavební povolení nastávají dnem vydání certifikátu.
Současně stanovit autorizovanému inspektorovi povinnost předat kopii vydaného certifikátu,
kopii štítku o povolení stavby a další stanovené náležitosti do určené krátké lhůty stavebnímu
úřadu. Za nesplnění této povinnosti stanovit pokutu.
Varianta D
Právní účinky certifikátu autorizovaného inspektora vázat na splnění zákonem daných
podmínek a uplynutí určené lhůty (shodně jako u ohlášení stavby), ve které stavební úřad za
stanovených podmínek rozhodne o zákazu provádění stavby nebo o vedení stavebního řízení.
Současně (shodně jako u ohlášení) ponechat stavebnímu úřadu možnost rozhodnout o tom, že
právo nevzniklo (v určené lhůtě a za stanovených podmínek).
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Jedná se o úpravu procesních postupů, tuto část nelze hodnotit.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnější
Po konzultacích k problematice zkráceného stavebního řízení se dospělo k závěru, že
nejvhodnější variantou zajišťující v největší míře ochranu veřejných zájmů i soukromých
zájmů je varianta D. Návrh tedy stanoví, že stavebníkovi vznikne právo provést stavbu ze
zákona při splnění daných podmínek, pokud stavební úřad ve lhůtě 30ti dnů provedení
oznámené stavby nezakáže rozhodnutím bez předchozího řízení, nebo nevydá usnesení o tom,
že oznámený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Pro oba postupy návrh stanoví
podmínky.
K ochraně práv osob, které by byly účastníky stavebního řízení, kdyby se vedlo, byla
doplněna úprava, že v případě, kdy se autorizovanému inspektorovi nepodaří vypořádat
námitky těchto osob, stavba ze zákona není způsobilá k posouzení autorizovaným
inspektorem. Dále se stanoví, že pokud by stavební úřad zjistil, že nebyl záměr souhlasně
autorizovaným inspektorem projednán s osobou, která by byla účastníkem stavebního řízení,
kdyby probíhalo, je to důvodem pro vydání usnesení o projednání stavebního záměru ve
standardním stavebním řízení. Stavební řízení je zahájeno dnem podání oznámení; podané
oznámení se považuje za žádost o stavební povolení a lhůta pro vydání rozhodnutí začíná
běžet od právní moci usnesení.
Po projednání návrhu novely v LRV byla původně preferovaná varianta D upravena a
doplněna.
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Problematika je konkrétně řešena úpravou § 117 a doplněním § 117a.

H) Přezkum účinnost
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady.

I.3.14. PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O POLOZE, PODMÍNKÁCH
NAPOJENÍ A OCHRANY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JEJICH
VLASTNÍKY
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Podle § 161 zákona jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o ní evidenci,
která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem
na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně
analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání
regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné, sdělí
vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení,
ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Zákon neřeší, zda
se jedná o bezplatnou či zpoplatněnou informaci. Od listopadu 2007 do března 2008
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací
zpoplatňovala, a to sazbou 600 Kč, při doručení žádosti pomocí internetové aplikace sazbou
300 Kč. Nastalá situace byla kritizovaná žadateli, kteří se rovněž obrátili na veřejného
ochránce práv, který situaci sleduje, kritizuje a navrhuje změnit uvedené ustanovení zákona
tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, zda jsou vlastníci technické infrastruktury takovou
informaci povinni podat bezplatně, či zda se jedná o placenou informaci.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Cílem novelizace je snaha přispět k právní jistotě žadatelů. Z toho důvodu je třeba
výslovně vyjádřit, zda informace podle § 161 zákona poskytují vlastníci technické
infrastruktury bezplatně či za úplatu, a její výši.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Nebude-li přistoupeno ke změně ustanovení § 161 zákona , bude pokračovat rozdílné
jednání jednotlivých vlastníků technické infrastruktury, což je všeobecně kritizováno.
D) Návrh možných variant
Varianta A – nulová varianta
Ponechat současný stav.
Varianta B
Výslovně vyjádřit, že vlastník technické infrastruktury bude požadované informace
poskytovat bezplatně.
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Stanovit, že za požadované informace je vlastník technické infrastruktury oprávněn požadovat
úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů, nejvýše však do výše nákladů jejich kopií,
nosičů dat a nákladů na doručení žadateli.
Varianta D
Zákonem stanovit paušální částku za poskytnutí požadovaných informací.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. preferuje variantu C, v jimi
navrženém doplnění „ za požadované informace je vlastník technické infrastruktury oprávněn
požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů, nejvýše však do výše nákladů
na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení žadateli“, a to s ohledem na
obdobnou úpravu ve stavebním zákoně. Tuto variantu považují za nejméně konfliktní.
Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ve svém vyjádření uvedla, že v současné
době poskytování údajů nezpoplatňuje, avšak praxe ukázala, že plnění této zákonné
povinnosti znamená nemalé výdaje, a to zejména v personální oblasti. Jako optimální řešení
vidí společnost variantu D, a to upravit v zákoně paušální částku za poskytnutí
požadovaných informací. Za optimální považuje částku asi 200,- Kč za údaj týkající se
jednoho záměru. Částečně by se kompenzovaly vzniklé výdaje, ale zejména by se sjednotil
postup všech vlastníků technické infrastruktury.
Pro variantu D se rovněž vyjádřila společnost T-Mobile Czech Republic a.s. a navrhla
částku 200,- Kč.
Za skupinu PRE se vyjádřila dceřiná společnost PREdistribuce, a.s., která vykonává
činnosti podle § 161 stavebního zákona a z nabízených variant se vyslovují pro variantu D,
stanovení paušální částky za poskytnutí informace.
Pro variantu D – stanovit paušální částku za poskytnutí požadovaných informací se
vyslovila také společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., která je správcem
a provozovatelem plynárenské distribuční sítě a tudíž i správcem evidence.
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., jako správce vodohospodářské
infrastruktury vlastníků hl. města Prahy, Úpravny vody Želivka, a.s. a Zdroje pitné vody
Káraný, a.s. souhlasí s návrhem změny ustanovení zákona, ve které bude jednoznačně určeno,
zda vlastníci technické infrastruktury jsou povinni podávat žadatelům informace dle § 161
stavebního zákona bezplatně či zda se jedná o placenou informaci. PVS se přikládá
k variantě C, tj. vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat úhradu nákladů
spojených s poskytováním údajů, nejvýše však do výše nákladů kopií, nosičů dat a nákladů
na doručení žadateli.

F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A
Tato varianta je nevhodná a vyvolává pochybnosti o možnosti a oprávněnosti
zpoplatňování poskytnutých informací. Nevylučuje, aby již v současné době byly požadované
informace zpoplatněny včetně úhrady nákladů na doručení žadateli, ale přináší aplikační praxi
spory a nejasnosti ohledně oprávněnosti těchto postupů.
Varianta B
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infrastruktury spravedlivě požadovat, aby informace poskytovali bezplatně. Tato varianta by
prakticky znemožnila úhradu nákladů na doručení požadovaných informací žadateli. Z osmi
oslovených vlastníků technické infrastruktury se písemně vyjádřilo pět společností. Všechny
společnosti se vyjádřily pro zpoplatnění poskytovaných informací.
Varianta C
Navrhovaná varianta je ve shodě s tím, jak je v současné době ve stavebním zákoně
upraven obdobný institut v § 27 odst. 5 zákona. Tato varianta je nejméně konfliktní, je zde
předpoklad pro dosažení dohody mezi dotčenými subjekty. Částka není jednotná, zohledňuje
skutečnost, že náklady se mohou u jednotlivých vlastníků lišit, ale bude jasně vyjádřeno
oprávnění poskytovatelů požadovat úhradu nákladů. Tato varianta podporuje motivaci
stavebníků pro volbu elektronické formy komunikace, kde nevznikají náklady na doručení
ani náklady na nosiče dat. Tato varianta byla vyhodnocena jako vítězná.
Varianta D
U této varianty by žadatel měl dopředu zcela jasno o výši poplatku, avšak tato varianta
nemá oporu v systematice stavebního zákona, není v souladu s § 27 zákona. Stanovení
paušální částky nepřihlíží k možnostem rozdílné výše nákladů u jednotlivých subjektů.
Výraznou nevýhodou této varianty je dále ta skutečnost, že případná změna výše paušální
částky by znamenala změnu zákona.
G) Implementace a vynucování
Implementaci regulace budou provádět jednotliví vlastníci technické infrastruktury,
kteří budou žadatelům poskytovat informace o poloze technické infrastruktury, podmínkách
napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby
po úhradě nákladů.
H) Přezkum účinnost
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty
pro přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů
se jako lhůta vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 3 let od účinnosti novely
stavebního zákona. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného dotazníku
pro vybraný soubor stavebních úřadů kombinovaná s kontrolními akcemi na dané téma.
I.3.15. PROBLEMATIKA SPRÁVNÍCH PŘESTUPKŮ A DELIKTŮ
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Stavební zákon vymezuje jednotlivé skutkové podstaty přestupků v § 178 zákona
a výše pokut je stanovena s ohledem na závažnost protispolečenského jednání v § 179 zákona.
Právní úprava skutkových podstat správních deliktů právnických osob a podnikajících
fyzických osob je obsažena v § 180 zákona a výše pokut, které stavební úřad za správní delikt
uloží, jsou stanoveny v § 181 zákona.
Uvedená ustanovení zákona jsou nedostatečná, je třeba doplnit další skutkové podstaty
přestupků a správních deliktů, např.
• staví v rozporu s dodatečným povolením
• nedodržuje podmínky rozhodnutí
• nevede stavební deník
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•
•
•
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užívá stavbu nebo změnu stavby v rozporu s dokumentací skutečného provedení
stavbě ověřenou stavebním úřadem
užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem
provádí zkušební provoz bez povolení nebo v rozporu s ním
vlastník stavby nebo reklamního zařízení poruší nebo neplní povinnosti uložené mu
zákonem
vlastník stavby nebo reklamního zařízení provádí nařízené práce v rozporu se
stanovenými podmínkami rozhodnutí
autorizovaný inspektor poruší nebo neplní povinnosti uložené zákonem
užívá stavbu v rozporu s povolením předčasného užívání stavby.

B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Doplnit další skutkové podstaty přestupků a deliktů a zajistit tím větší kázeň při
provádění, užívání či odstraňování staveb, při dodržování povinností uložených zákonem.
Nevyvolávat neodůvodněné rozdíly možnosti postihu (např. lze postihnout toho, kdo
užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem, ale nikoliv toho, kdo užívá stavbu
v rozporu s kolaudačním souhlasem).
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
V případě, že by nebyly do zákona doplněny další skutkové podstaty přestupků
a správních deliktů, znamenalo by to nemožnost postihnout osoby za jednání, které je
nežádoucí, avšak není zákonem označeno za protiprávní.
D) Návrh možných variant
Varianta A - nulová varianta
Ustanovení zákona upravující skutkové podstaty přestupků a správních deliktů nedoplňovat,
ponechat současný stav.
Varianta B
Změnit § 178 a § 180 stavebního zákona doplněním dalších skutkových podstat přestupků
a správních deliktů a současně stanovit přiměřenou výši pokuty.
E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Dopustí-li se fyzická nebo právnická osoba protiprávního jednání označeného
zákonem za správní delikt, stavební úřad uloží za toto jednání pokutu. Pokuty vybírá
a vymáhá správní orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je
hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil. Nebudou-li stanoveny další skutkové
podstaty správních deliktů, nebude možné postihnout jednání, které je nežádoucí.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Varianta A
Současný stav, kdy některé nežádoucí jednání není označeno za správní delikt, nezajišťuje
dodržení potřebné stavební kázně.
Varianta B
Všichni zástupci krajských úřadů se při konzultaci vyslovili jednoznačně pro variantu B. Tato
varianta byla zvolena jako vítězná a do návrhu jsou doplněny další skutkové podstaty
přestupků a deliktů.
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nikoliv konkrétní výčty, jako například „ nedodržuje podmínky rozhodnutí“ , „ užívá stavbu
v rozporu s povolením účelu užívání vyžadovaného tímto zákonem“ , které by umožnilo
sankcionovat nedodržování podmínek jakéhokoliv rozhodnutí.
G) Implementace a vynucování
Jsou změněna a doplněna ustanovení § 178 až 181 upravující správní delikty.
Protiprávní jednání postihují stavební úřady, které řízení zahajují z moci úřední. Pokuty
vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje
podle daňového řádu.
H) Přezkum účinnost
Přezkum účinnosti novelizovaného ustanovení bude v působnosti ministerstva
pro místní rozvoj v součinnosti s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty
pro přezkoumání míry dosažení stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů
se jako lhůta vhodná k získání podkladů pro hodnocení jeví doba 3 let od účinnosti novely
stavebního zákona. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného dotazníku pro
vybraný soubor stavebních úřadů kombinovaná s kontrolními akcemi na dané téma.

I. 4.

Dotčené skupiny

Pro analýzu dopadů regulace je důležitá analýza právě dopadů na jednotlivé dotčené
strany. V rámci konzultací byly osloveny klíčové strany z daného přehledu dotčených skupin.
Obdržené návrhy dotčených stran byly prodiskutovány v rámci tří pracovních skupin, které
se zabývaly konkrétními návrhy novelizace jednotlivě pro oblast územního plánování, oblast
územního rozhodování a oblast stavebního řádu. Obdržené návrhy dotčených stran byly
prodiskutovány rovněž s krajskými úřady.

I. 5.

Konzultace

V různých fázích přípravných prací na novele stavebního zákona byly osloveny hlavní
dotčené strany a požádány o podněty k dané problematice. Vyhodnocování návrhů dotčených
stran probíhala následně v rámci ústních jednání s dotčenými stranami a dále v rámci jednání
pracovní skupiny pro oblast územního plánování, pracovní skupiny pro oblast územního
rozhodování a pracovní skupiny pro oblast stavebního řádu.
Pracovní znění návrhu novely stavebního zákona bylo vyvěšeno na webových
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj tak, aby se s navrhovanými změnami mohla
seznámit odborná i laická veřejnost.
Návrh novely stavebního zákona byl dne 26. února 2010 zaslán Legislativní radě
vlády. Návrh byl projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a následně dne
22. dubna 2010 v Legislativní radě vlády. S ohledem na její doporučení, aby byl návrh novely
zákona předložen vládě vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konaných 28. a 29. května 2010, a aby byl tento návrh omezen pouze na ty změny, které jsou
z hlediska uplatňování zákona nezbytné, byl návrh zákona z dalšího projednávání stažen. Při
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většinu požadavků obsažených v návrhu stanoviska Legislativní rady vlády a rovněž
zohlednilo Programové prohlášení vlády. Na podzim roku 2010 proběhla opakovaná jednání
s Ministerstvem životního prostředí, která se týkala zejména úpravy posuzování vlivů
koncepcí a záměrů na životní prostředí a zajištění účasti veřejnosti při územním a stavebním
řízení.
Dne 30. března 2011 byl návrh novely stavebního zákona rozeslán do meziresortního
připomínkového řízení. S ohledem na to, že se jedná o upravený již jednou projednávaný
návrh novely stavebního zákona ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
zkrátil lhůtu pro připomínkové řízení k tomuto návrhu zákona na 10 pracovních dnů a
současně i omezil okruh připomínkových míst. Zásadní připomínky byly projednány zejména
na konferenčním jednání ve dnech 6. až 10. června a dále na řadě návazných jednání
k odstranění rozporů.
Upravený návrh novely byl v září 2011 zaslán Legislativní radě vlády. Návrh byl
projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády a následně dne 1. prosince 2011
v Legislativní radě vlády. Vláda schválila svým usnesením ze dne 21. prosince 2011 č. 949
návrh novely stavebního zákona s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku
Legislativní rady vlády.
I.5.1. Konzultace pro oblast územního plánování
Návrhy změn byly v průběhu přípravy návrhu novely stavebního zákona konzultovány
s dotčenými subjekty. Dále proběhly neformální konzultace s řadou dalších subjektů, zástupců
orgánů veřejné správy a nevládních organizací. V rámci těchto konzultací byly identifikovány
problémy a na základě jejich výsledků vypracovány varianty řešení jednotlivých problémů.
Z ústředních orgánů bylo v rámci konzultací osloveno Ministerstvo životního prostředí
a Ministerstvo vnitra. Tato ministerstva zaslala své náměty na úpravu některých ustanovení
stavebního zákona, která působí interpretační a aplikační problémy v praxi. Ministerstvo
vnitra v podrobné analýze upozornilo na nedůvodné a v řadě případů nevhodné odchylky
úpravy na úseku územního plánování od obecného procesního předpisu – správního řádu.
Ústní jednání s Ministerstvem životního prostředí proběhlo dne 18. listopadu 2008,
s Ministerstvem vnitra dne 10. prosince 2008. Navrhované změny na úseku územního
plánování byly dále projednávány se zástupci příslušných odborů krajských úřadů na poradě,
která se uskutečnila ve dnech 19. – 21. listopadu 2008. Obdobné konzultace se uskutečnili
rovněž při úpravách návrhu novely stavebního zákona na podzim roku 2010 a na jaře 2011
před opětovným rozesláním návrhu do meziresortního připomínkového řízení. Podrobnější
údaje o uskutečněných konzultacích a jejich výsledcích jsou uvedeny v části I.3. tohoto
materiálu u návrhů úprav jednotlivých ustanovení stavebního zákona.
I.5.2. Konzultace pro oblast územního rozhodování
I.5.2.1. Konzultace o veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutí
Kromě povinných konzultací s dotčenými subjekty proběhly ještě před začátkem prací
na analýze RIA neformální konzultace s řadou subjektů (zástupci veřejné správy, nevládních
organizací apod.), se kterými byly konzultovány a vytypovávány problémy, které přináší
aplikace stavebního zákona v praxi.
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krajské úřady odbory územního rozhodování a stavebního řádu. Z ústředních orgánů pak bylo
osloveno Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra.
Jednání s krajskými úřady proběhlo dne 15. července 2008 v rámci telekonference,
které se zúčastnilo 11 krajských úřadů (z celkového počtu 14). Magistrát hl. města Prahy
zaslal k předloženému materiálu své písemné vyjádření.
Ústní jednání s výše uvedenými resorty se uskutečnilo dne 16. července 2008. Ústního
jednání se nezúčastnilo Ministerstvo vnitra. Zástupce odboru legislativy a koordinace
předpisů telefonicky sdělil, že se v této fázi nebude Ministerstvo vnitra vyjadřovat, přičemž
nebylo z jejich strany zasláno ani písemné vyjádření k předloženému materiálu, o které bylo
Ministerstvo vnitra prostřednictvím e-mailu požádáno.
Na základě uskutečněných konzultací byly zhodnoceny předložené varianty a následně
byla vybrána jako nejvhodnější varianta B, která odstraní problém současné právní úpravy.
I.5.2.2. Konzultace o rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Kromě povinných konzultací s dotčenými subjekty proběhly ještě před začátkem prací
na analýze RIA neformální konzultace s řadou subjektů (zástupci veřejné správy, nevládních
organizací apod.), se kterými byly konzultovány a vytypovávány problémy, které přináší
aplikace stavebního zákona v praxi.
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly osloveny
krajské úřady odbory územního rozhodování a stavebního řádu. Z ústředních orgánů pak bylo
osloveno Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra.
Jednání s krajskými úřady proběhlo dne 15. července 2008 v rámci telekonference,
které se zúčastnilo 11 krajských úřadů (z celkového počtu 14). Magistrát hl. města Prahy
zaslal k předloženému materiálu své písemné vyjádření.
Ústní jednání s výše uvedenými resorty se uskutečnilo dne 16. července 2008. Ústního
jednání se nezúčastnilo Ministerstvo vnitra. Zástupce odboru legislativy a koordinace
předpisů telefonicky sdělil, že se v této fázi nebude Ministerstvo vnitra vyjadřovat, přičemž
nebylo z jejich strany zasláno ani písemné vyjádření k předloženému materiálu, o které bylo
Ministerstvo vnitra prostřednictvím e-mailu požádáno.
Na základě uskutečněných konzultací byly zhodnoceny předložené varianty a následně
byla vybrána jako nejvhodnější varianta B, která odstraní problém současné právní úpravy.
I.5.2.3. Konzultace k posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
Kromě povinných konzultací s dotčenými subjekty, kterými byly v daném případě
krajské úřady, proběhla řada jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí, se kterým
byly konzultovány problémy aplikace ustanovení § 91 v praxi. Zároveň na těchto jednáních
byly konzultovány i v úvahu přicházející varianty případných řešení, tj. varianty integrace
posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení.
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly dále osloveny
krajské úřady odbory územního rozhodování a stavebního řádu, z nichž některé si v rámci
svých úřadů požádaly o interní vyjádření odbory životního prostředí.
Jednání s krajskými úřady se uskutečnilo dne 14. prosince 2010. Krajské úřady měly
také možnost se k předloženému materiálu vyjádřit písemně. Své písemné vyjádření zaslalo
8 krajských úřadů (z celkového počtu 14).
Na základě uskutečněných konzultací byly zhodnoceny předložené varianty a následně
byla vybrána varianta C, tj. návrh nové koncepce integrace posuzování vlivů na životní
prostředí do územního řízení, která spočívá v tom, že v rámci společného postupu bude
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podkladu pro toto stanovisko. Nová koncepční úprava obsažená v § 91 odstraní problém
současné praxe.
I.5.2.4 Konzultace k postavení občanských sdružení jako účastníků řízení, účast
veřejnosti
Kromě povinných konzultací s dotčenými subjekty proběhly ještě před začátkem prací
na analýze RIA neformální konzultace s Ministerstvem životního prostředí, se kterým byly
konzultovány problémy spojené s účastenství občanských sdružení v územních řízeních, a
navrhována případná řešení.
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly osloveny
krajské úřady odbory územního rozhodování a stavebního řádu. Jednání se uskutečnilo 14.
prosince 2010. Krajské úřady měly také možnost se k předloženému materiálu vyjádřit
písemně. Své písemné vyjádření zaslalo 8 krajských úřadu (z celkového počtu 14).
Dále bylo v rámci konzultací s dotčenými subjekty osloveno Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo obrany. Jednání s těmito resorty se uskutečnilo 10.
ledna 2011.
Jednání s krajskými úřady i s uvedenými resorty směřovala k výběru varianty, která by
řešila problematiku účastenství občanských sdružení, zapojení dotčené veřejnosti a následné
aktivní žalobní legitimace.
Jednání nad navrhovanými variantami řešení procesního postavení občanských
sdružení jako účastníků územního řízení se uskutečnilo i se zástupcem Nejvyššího správního
soudu. Tato jednání se uskutečnila dvě, za současné účasti zástupců Ministerstva životního
prostředí, a to 28. ledna 2011 a 4. února 2011.
Jednání se zástupcem Nejvyššího správního soudu přinesla výrazný zvrat
v navrhovaných řešeních, a to tím, že bylo ze strany Nejvyššího správního soudu
konstatováno, že navrhované řešení, tzn. vypuštění občanských sdružení z procesního
postavení účastníků územního řízení, zapojení široké veřejnosti a nastavení aktivní žalobní
legitimace pro veřejnost, je řešením pro Nejvyšší správní soud neakceptovatelným (viz
odůvodnění výběru varianty v části I.3.9. část F).
Na základě uvedených jednání byla vybrána varianta A, tzn. varianta nulová –
ponechání současného stavu.
I.5.3. Konzultace pro oblast stavebního řádu
I.5.3.1. Konzultace k problematice optimalizace výkonu veřejné správy u stavebních
úřadů
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly osloveny
odbory územního rozhodování a stavebního řádu krajských úřadů a Svaz měst a obcí.
Z ústředních orgánů byla oslovena následující ministerstva: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu a
Ministerstvo spravedlnosti.
Konzultace k této problematice se zástupcem Ministerstva vnitra se konala dne 6.
ledna 2011. Na tomto jednání vyjádřil souhlas s navrhovaným řešením, připomněl, že
požadavek na změnu působností stavebních úřadů byl Ministerstvem vnitra uplatňován již při
přípravě zákona č. 183/2006 Sb., a zdůvodnil jej zpřehledněním struktury správních obvodů a
docílením souladu struktury stavebních úřadů se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Konzultace
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a jiných stavebních úřadů a zástupci Svazu měst a obcí dne 17. ledna 2011.
I.5.3.3 Konzultace k problematice ohlašování staveb
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly v rámci
přípravy návrhu znění novely v roce 2008 osloveny odbory územního rozhodování a
stavebního řádu krajských úřadů. Problematika byla projednávána se zástupci 7 krajských
úřadů dne 24. července 2008. Další krajské úřady zaslaly k problematice své písemné
vyjádření. Následně byla provedena úprava podle stanoviska LRV.
I.5.3.4. Konzultace o autorizovaném inspektorovi
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly v rámci
přípravy návrhu novely v roce 2008 osloveny krajské úřady odbory územního rozhodování a
stavebního řádu, dále Koordinační rada pro autorizované inspektory, Česká komora architektů
a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Problematika byla
projednávána se zástupci 7 krajských úřadů dne 24. července 2008. Další krajské úřady
zaslaly k problematice své písemné vyjádření. Dne 25. července 2008 se konala konzultace se
zástupci Koordinační rady pro autorizované inspektory, České komory architektů a České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Po provedených úpravách
návrhu novely byla problematika opětovně projednána se zástupci krajských úřadů dne 14.
prosince 2010 a se zástupci Koordinační rady pro autorizované inspektory, České komory
architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dne 21.
ledna 2011.
I.5.3.5. Konzultace k problematice poskytování údajů o technické infrastruktuře jejich
vlastníky
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byli vyzváni
k písemnému vyjádření uvedení vlastníci technické infrastruktury :
1. Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
2. T-Mobile Czech Republic a.s.
3. Vodafone Czech Republic a.s.
4. Pražská energetika, a.s.
5. ČEZ, a.s.
6. Pražská vodohospodářská společnost a.s.
7. Pražská teplárenská a.s.
8. Pražská plynárenská a.s.
Se zástupcem T-Mobile Czech Republic, a. s. bylo konzultováno také osobně dne
30. července 2008. Problematika byla projednávána se zástupci 7 krajských úřadů dne
24. července 2008. Další krajské úřady zaslaly k problematice své písemné vyjádření. Úprava
se od projednání nezměnila.
I.5.3.6. Konzultace ke správním deliktům
V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byly osloveny
odbory územního rozhodování a stavebního řádu krajských úřadů. Problematika byla
projednávána se zástupci 7 krajských úřadů dne 24. července 2008. Další krajské úřady
zaslaly k problematice své písemné vyjádření.
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Závěrem této kapitoly je uvedený celkový přehled dotčených subjektů oslovených v rámci
konzultací RIA:
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Magistrát hlavního města Prahy
starostové obcí s pověřeným obecním úřadem (388)
starostové obcí se základní působností, jejichž obecní úřad vykonává působnost
obecného stavebního úřadu (231)
Svaz měst a obcí
Sdružení místních samospráv
Koordinační rada pro autorizované inspektory
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
T-Mobile Czech Republic, a.s.
Vodafone Czech Reopublic, a.s.
Pražská energetika, a.s.
ČEZ, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská teplárenská, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo spravedlnosti
Český báňský úřad
Kontakty a prohlášení o schválení RIA
Hodnocení dopadu RIA zpracovali:
Mgr. Jana Machačková
MMR, odbor stavebního řádu
Tel.: 224 862 333
E-mail: jana.machackova@mmr.cz
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Ing. Petr Lepeška
MMR, odbor územního plánování
Tel.: 224 862 306
E-mail: petr.lepeska@mmr.cz
JUDr. Vladimíra Sedláčková
MMR, odbor stavebního řádu
Tel.: 224 862 511
E-mail: Vladimíra.sedlackova@mmr.cz
Ing. Tomáš Sklenář
MMR, odbor územního plánování
Tel.: 224 862 319
E-mail: tomas.sklenar@mmr.cz

Ab/ OBECNÁ ČÁST – návrh změn zákonů v souvislosti s návrhem novely stavebního
zákona
V souvislosti s návrhem novely stavebního zákona se navrhují změnit tyto právní předpisy
o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pozdějších
předpisů
o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
o zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů
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vlastních poznatků a šetření, jednak na základě podkladů, které mu byly některými resorty
dodány.
Předkladatel využil (kromě zákona o správních poplatcích) u změn výše uvedených
právních předpisů výjimku z uplatnění hodnocení dopadů regulace (RIA).

1.3.17 ZMĚNA ZÁKONA Č. 634/2004 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SOUVISEJÍCÍ S PŘIJETÍM NOVELY STAVEBNÍHO
ZÁKONA.
Příloha k zákonu - Část I sazebníku, položky 17, 18, 19 a 20
A) Identifikace problému, zhodnocení současného stavu, včetně stavu právního
Ke změně je navrhován zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Změna zákona o správních poplatcích se týká upřesnění úkonů,
které podle zákona o správních poplatcích podléhají zpoplatnění a které jsou vymezeny
v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen
"sazebník"). Navrhována je změna části I sazebníku, konkrétně položky 17, 18, 19 a 20, které
se týkají zpoplatnění úkonů souvisejících s výkonem státní správy na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o správních poplatcích byl v souvislosti s novým stavebním zákonem
novelizován zákonem č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Sazebník zákona o správních poplatcích však
nebyl v této souvislosti novelizován dostatečně. Cílem navrhovaného řešení je zajistit větší
návaznost správních poplatků na stavební zákon a podrobit poplatku prováděné úkony. Jedná
se o zpoplatnění správních úkonů, které ke zpoplatnění v době přijímání nového stavebního
zákona navrženy nebyly (např. územní souhlas, ohlášení stavby a další).
Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který nahradil zákon č. 368/1992 Sb.,
nabyl účinnosti v lednu roku 2005, tedy ještě za platnosti zákona č. 50/1976 Sb. Sazby
poplatků se pro oblast územního rozhodování a povolování staveb v podstatě nezměnily
od roku 1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady
podle předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007. Platný stavební
zákon umožnil, aby řada staveb, jež dříve vyžadovaly stavební povolení, byla realizována
pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (§ 103 stavebního zákona),
nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu (§ 104 stavebního zákona). Také pro odstranění
stavby nebo pro povolení změny v užívání stavby není potřeba vydání správního rozhodnutí.
V praxi to znamená, že stavební úřady provádějí řadu úkonů, které nahradily vydávání
zpoplatněných povolení, aniž za ně mohou vybírat správní poplatek, přestože náročnost
posuzování je srovnatelná se zpoplatňovanými úkony. Navíc sazby poplatků jsou nízké,
v rozmezí 300 až 3 000 Kč, a neodpovídají již dnešním nákladům stavebního úřadu, který věc
vyřizuje. Další problémy vyvolává v sazebníku zachování pojmosloví zrušeného stavebního
zákona. Platný stavební zákon již nezná kategorii drobných staveb. Stavby, které by jim
svými parametry odpovídaly, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení; pro jejich umístění
postačí územní souhlas.
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se zvýšením náročnosti územního a stavebního řízení je třeba provést valorizaci správních
poplatků. Ponechání současného stavu se ukázalo jako dále neúnosné.
B) Stanovení cíle (žádoucího stavu), který má být dosažen řešením problému
Cílem novelizace je především stanovit optimální výši sazby jednotlivých úkonů
stavebních úřadů, přičemž jejich zpoplatnění by mělo odpovídat náročnosti činností
stavebních úřadů. Stávající nevyhovující stav je třeba napravit a tím zajistit obcím alespoň
částečnou úhradu za výkon jejich činnosti na svěřeném úseku veřejné správy. Příležitostí
k docílení žádoucího stavu je nyní připravovaná novela stavebního zákona a souběžně
navrhovaný změnový zákon.
C) Zhodnocení rizik, která jsou spojena s neřešením problému
Z hlediska zákona o správních poplatcích, resp. položek 17 a 18 sazebníku, je
s ohledem na dosavadní praxi nepřijatelné ponechání stávajícího stavu, a to především
s ohledem na nevyváženost zpoplatnění jednotlivých úkonů stavebních úřadů, kdy výsledkem
jejich činnosti je vydání různých aktů de facto se stejnými právními účinky pro žadatele.
V souvislosti s přijetím nového stavebního zákona byla provedena jen drobná úprava, resp.
doplnění stávajících položek sazebníku zákona o správních poplatcích. V důsledku
neodpovídajícího dosavadního řešení vznikla celá řada výkladových problémů na straně
poplatníků i správních orgánů.

D) Návrh možných variant
Varianta V0 (nulová)
- ponechání současného stavu právní úpravy, tzn. ponechání stávajících položek 17
až 20 sazebníku ve stejném rozsahu úkonů a ve stejné výši sazby
Varianta V1
- zpoplatnění správních řízení a úkonů, které mají formu správních rozhodnutí
a dalších postupů stavebních úřadů pro jednotlivé druhy úkonů, sazby jsou
ve smyslu § 4 zákona o správních poplatcích stanoveny pevnou částkou
Varianta V2
- vychází z varianty V1 – zpoplatnění pouze správních řízení a úkonů, které mají
formu správních rozhodnutí, a v položce 18 dále podání žádosti o vydání
osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem, položky 19 a 20 – jako
u varianty V1
Varianta V3
- úprava se týká pouze položky 18 – zpoplatnění pouze správních řízení a úkonů,
které mají formu správních rozhodnutí jako ve variantě V2, a dále podání žádosti
o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem (v položce č. 18, bod
1. „stavební povolení“ jsou sazby stanoveny procentem ze základu, kterým jsou
celkové náklady na provedení stavby), položky 17, 19 a 20 – jako u varianty V1.
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o

veřejnoprávní subjekty:
- stavební úřady (správní úřad příslušný k provedení úkonu - vyměření,
vybírání poplatku dle § 5 zákona o správních poplatcích)
- krajské úřady (nadřízené stavební úřady)

o

soukromé subjekty:
- žadatelé – stavebníci (fyzické nebo právnické osoby, které podaly žádost
nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoby,
v jejichž zájmu nebo věci byl úkon proveden dle § 3 zákona o správních
poplatcích)

E) Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta V0 – nulová
Struktura sazebníku správních poplatků na úseku územního rozhodování a stavebního
řádu neodpovídá obsahu současně platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Setrvání
na současném stavu znamená, že nejsou zpoplatňovány podle stavebního zákona nově vzniklé
úkony, jako např. územní souhlas, ohlášení stavby a další. Rostoucím nákladům při výkonu
přenesené působnosti v souvislosti se zvýšením náročnosti, např. při vedení společného
územního a stavebního řízení, již stávající úprava sazebníku neodpovídá. Obcím, které jsou
stavebním úřadem, nelze při současné úpravě zajistit alespoň částečnou úhradu za výkon
svěřené činnosti.
Argumenty pro zachování stávajícího stavu jsou nastíněny tak, že ostatními
navrhovanými variantami řešení dojde k zatěžování stavebníků převážně drobných
převažujících investorů, tj. dojde ke zvýšení nákladů před zahájením stavby.
K této variantě se přiklonila malá část v rámci konzultací oslovených subjektů
(4 ze všech oslovených).
Varianta V1
Argumenty pro přijetí této varianty lze shrnout následovně: Navržené řešení
komplexněji identifikuje všechny úkony stavebního úřadu při výkonu státní správy na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu. Varianta uvažuje se zpoplatňováním nejen
správních řízení a úkonů, které mají formu správních rozhodnutí, ale i dalších postupů
stavebních úřadů. Jedná se o úkony, které stavební úřady podle stavebního zákona provádějí –
rozhodnutí, územní souhlasy, ohlášení, kolaudační souhlas, ohledání na místě a další.
Varianta nejlépe odráží současný stav, kdy stavby, které v režimu nového stavebního zákona
již vyžadují pouze územní souhlas a případně i ohlášení, podléhaly v režimu předchozí právní
úpravy režimu územního, případně stavebního řízení. Dalším argumentem pro přijetí této
varianty je názor, že zajišťuje rovnost žadatelů o odsouhlasení stavební činnosti jak v režimu
územního řízení, stavebního řízení, tak v režimu ohlašování. Vhodně reaguje i na mnohdy,
po stránce rozsahu správní činnosti správního orgánu, náročnější postup v režimu ohlašování,
kladná je i přehlednost a jednoznačnost položek a sazeb.
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do rozpočtu obcí se sídlem příslušného správního úřadu, razantní zvýšení poplatků může vést
k zvýšenému počtu realizovaných „černých“ staveb. V některých případech se osloveným
subjektům výše sazeb jeví bez přehodnocení jako nepřiměřená.
K této variantě se přiklonila většina oslovených subjektů (16 ze všech oslovených).
Varianta V2
Tato varianta se jeví jako ne příliš vhodná, jelikož je navrženo pouze zpoplatnění
správních rozhodnutí. Od účinnosti nového stavebního zákona se podle dotčených subjektů
počet vydaných rozhodnutí snížil, stavební úřady vydávají daleko více územních souhlasů
a souhlasů s ohlášením. Varianta ztrácí účinky zajišťující rovnost žadatelů o odsouhlasení
stavební činnosti v režimu územního řízení, stavebního řízení a v režimu ohlašování, když
režim ohlašování patří k nejpočetnějším správním postupům, ne vždy jednoduchým, a zůstal
by bez zpoplatnění.
Oproti ostatním variantám, ke kterým vyslovily výhrady některé oslovené subjekty,
považují ji za nejvhodnější 2 subjekty ze všech oslovených. Naopak je shledávána výhoda
zpoplatnění jen správních rozhodnutí, tedy komplikovanějších výkonů stavebního úřadu.
Varianta V3
Jako důvod pro nevhodnost tohoto řešení lze především uvést tuto skutečnost,
že náročnost a složitost stavebního řízení není přímo úměrná investičním nákladům staveb.
Výše správních poplatků dle druhu stavby (obdobně jako je ve stávajícím sazebníku) je
objektivnější a spravedlivější. Stanovení správního poplatku dle výše celkových nákladů
stavby může vést ke zkreslování těchto údajů stavebníky ve snaze hradit co nejnižší poplatek.
Stavební úřad pak nemá nástroj k prověření pravdivosti údajů o celkových nákladech.
Poukazuje se na nevýhody varianty V2, ze které tato varianta též vychází, a na velmi obtížné
stanovování částky poplatku stanovené procentní sazbou. Stavební úřad nemá možnost, jak
zjistit náklad stavby. Ve formuláři pro stavební povolení se uvádí pouze orientační náklad
stavby, ale tuto částku nelze nikde ověřit. Současná praxe nevyžaduje od stavebních úřadů
zpracovávat pro rozhodování správního orgánu odhad nákladů spojených se stavbou. Odhad
se poté může v praxi zcela minout skutečnosti, zvláště s dodatečnou změnou stavby, jejího
vybavení apod. K argumentům proti variantě V2 navíc přibyl ten, že dochází k dalšímu
členění staveb (I. a II. kategorie). Nevhodnost výpočtu sazby poplatku procentem z celkových
nákladů na provedení stavby je podporována i tím, že by ne vždy mělo stanovení tohoto
poplatku oporu v kvalitně zpracovaném rozpočtu stavby – nákladu stavby, a tím by vznikla
nepřesnost stanovení výše poplatku.
Přínos varianty je shledáván v tom, že tato varianta je z hlediska příjmů ze správních
poplatků nejefektivnější a pro správní úřady by mohla být nejpřijatelnější. Stanovení poplatků
formou procentní z celkových nákladů může přinést posílení respektu k výkonu činnosti
stavebních úřadů, může přispět ke zvýšení příjmů obce na výkon státní správy a tím
ke zkvalitnění práce a posílení personálního obsazení stavebních úřadů. Stanovení poplatku
procentním podílem z rozpočtových nákladů stavby se zřetelem na kategorii stavby je
vhodnější než výpočet poplatků podle varianty V2. Je zohledněna stavebníkem nechtěná
povinnost vyhovět technickým požadavkům na určitý charakter stavby.
K této variantě se nepřiklonil žádný z oslovených subjektů.
Konzultace s dotčenými subjekty
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V rámci povinných konzultací analýzy RIA s dotčenými subjekty byl z ústředních
orgánů státní správy osloven gestor zákona o správních poplatcích ministerstvo financí, odbor
Legislativa majetkových daní a poplatků. Dále byly osloveny krajské úřady, odbory územního
rozhodování a stavebního řádu, jako nadřízené stavební úřady, Svaz měst a obcí České
republiky, který je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob a jejímiž členy jsou obce a města, a Sdružení místních samospráv
České republiky. V neposlední řadě byly osloveny profesní organizace Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Česká komora architektů,
zaštiťující projektanty.
Dopisem ze dne 22. ledna 2009 oslovilo ministerstvo pro místní rozvoj jako
zpracovatel analýzy RIA vybrané subjekty a vyžádal si jejich písemné stanovisko ve lhůtě
do 6. února 2009. Dopis byl zaslán současně všem ředitelům 14 krajských úřadů, včetně
Magistrátu hlavního města Prahy, výše uvedenému odboru ministerstva financí a uvedeným
profesním a zájmovým skupinám. Všichni oslovení byli požádáni o vyjádření ke všem
navrženým variantám řešení s cílem nalézt optimální řešení a pomoci vyhodnotit dopady
jednotlivých alternativ.
Oslovené subjekty se vyjádřily písemnou formou, jeden subjekt s omluvou pouze
elektronickou formou. Dva oslovené subjekty se nevyjádřily. Oslovení ve většině případů
uvedli odůvodněné podněty a připomínky, proč tu kterou variantu preferují či proč nesouhlasí
s ostatními variantami řešení. Ve vyjádření odboru Legislativy majetkových daní a poplatků
Ministerstva financí bylo uvedeno, že ministerstvo financí je sice gestorem zákona
o správních poplatcích, ale že jednotlivé položky navrhují příslušné ústřední orgány státní
správy, které jsou gestory zvláštních právních předpisů, ze kterých vycházejí jednotlivé
předměty poplatků zpoplatňované v sazebníku zákona o správních poplatcích. Z tohoto
důvodu je pro pracovníky ministerstva financí na úseku správních poplatků velmi obtížné
zodpovídat dotazy k předmětným položkám ve vztahu k novému stavebnímu zákonu, resp.
k jeho chystané novele. Nicméně s ohledem na dosavadní praxi je podle jejich vyjádření
nepřijatelné ponechání stávajícího stavu. Zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje
k problematice nastavili zásadní otázku, zda by nebylo účelnější iniciovat změnu zákona
o správních poplatcích na současně platný stavební zákon bez ohledu na připravovanou
novelu stavebního zákona. Podle jejich názoru by se takto dosáhlo žádoucího cíle daleko
dříve a odpadla by nejistota, zda bude či nebude schválena připravovaná novela stavebního
zákona. Zpracovatel obdržel navíc písemné připomínky od Magistrátu města Brna, odboru
územního a stavebního řízení, a od některých stavebních úřadů Ústeckého kraje,
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Na základě uskutečněných konzultací byly zhodnoceny předložené varianty a následně
byla vybrána jako nejvhodnější varianta V1, která odstraní problém současné právní úpravy.
F) Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Přínosy a nedostatky jednotlivých variant řešení jsou podrobně identifikovány v části
E). Závěrečné shrnutí je následující:
Varianta V0 je neudržitelná, neboť neodráží činnost stavebních úřadů nastalou
po účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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a vzniká nerovnost mezi žadateli o odsouhlasení stavební činnosti.
Varianta V3 není vhodná zejména proto, že výpočet sazby poplatku procentem
z celkových nákladů na provedení stavby by neměl oporu v kvalitně zpracovaném rozpočtu
stavby – nákladů stavby. Tím by vznikla nepřesnost stanovení výše poplatku a tudíž opět
nerovnost mezi žadateli.
Na základě uskutečněných konzultací s dotčenými subjekty byly zhodnoceny
identifikované přínosy a nedostatky předložených variant, a následně byla vybrána jako
nejvhodnější varianta V1, tj. zpoplatnění správních řízení a úkonů, které mají formu správních
rozhodnutí a dalších postupů stavebních úřadů pro jednotlivé druhy úkonů, kdy sazby jsou
ve smyslu § 4 zákona o správních poplatcích stanoveny pevnou částkou. Vybraná varianta
bude rozpracována do návrhu změny zákona o správních poplatcích. V návrhu budou
zohledněny skutečnosti zjištěné v průběhu zpracování analýzy RIA, které povedou ke
zkvalitnění a vyváženosti vybrané varianty řešení problému (podněty, které Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci uskutečněných konzultací obdrželo a posoudilo je jako přínosné).
Nejvýznamnější úpravy navrhované ve vybrané variantě V1:
V položce 17 bude navrženo snížení sazby za vydání rozhodnutí o umístění stavby
a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb (z původně navrhovaných 20 000 Kč
na 10 000 Kč) a za uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby
a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb (z původně navrhovaných 10 000
na 5 000 Kč). Nově bude navrženo zpoplatnění vydání rozhodnutí o prodloužení doby
platnosti územního rozhodnutí se sazbou 1 000 Kč. Sazba za vydání regulačního plánu
na žádost bude navržena snížená o polovinu na 10 000 Kč.
V položkách 18 až 20 budou navrženy většinou jen formální úpravy. Významnější
úpravou bude návrh vyšší sazby za vydání písemného souhlasu s ohlášením staveb uvedených
v § 104 odst. 2 písm. a) – c) stavebního zákona (z původně navrhovaného 1 000 Kč
na 2 000 Kč).
Nově bude navrženo ke zpoplatnění vydání rozhodnutí o povolení výjimky
z obecných požadavků na výstavbu se sazbou 1 000 Kč. Nově bude navržen jednotný postup
při výběru poplatků za vydání společného rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pro porovnání výnosů z výběru správních poplatků byly vytvořeny srovnávací
tabulky. Vstupní údaje jsou převzaty z databáze Českého statistického úřadu: Počty
stavebních povolení a ohlášení a jejich orientační hodnota vydaných na novou výstavbu podle
krajů, za období leden až prosinec 2007. Poměr vydaných stavebních povolení a ohlášení je
vzat odhadem z praxe stavebních úřadů. Porovnáván je tedy stav po nabytí účinnosti zákona
č. 183/2006 Sb. Pro srovnání bylo reprezentativně vybráno 5 krajů a Česká republika
souhrnem. Obdobně by se dalo postupovat u ostatních úkonů stavebních úřadů.
Tabulka č. 1 - Údaje odpovídající variantě V0
Počet
vydaných
SP
a
ohlášení
celkem

Počet
Počet
Orientační
ohlášení
vydaných hodnota
(odhad
SP
v mil. Kč
60
%
z celkového
počtu)

Vybrané
správní
poplatky
za SP při
prům. výši
sazby 900

Orientační
hodnota na
1 SP včetně
ohlášení
v mil. Kč
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ČR
STČ kraj
KV kraj
LB kraj
JHM kraj
MS kraj

66 020
14 207
1 840
2 636
8 647
5 393

39 612
8 524
1 104
1 581
5 188
3 236

26 408
5 683
736
1 055
3 459
2 157

242 380
35 053
4 843
6 961
25 163
40 403

Kč/SP
23 767 200
5 114 700
662 400
949 500
3 113 100
1 941 300

3,7
2,5
2,6
2,6
2,9
7,5

Tabulka č. 2 - Údaje odpovídající navrhované variantě V1

ČR
STČ
kraj
KV
kraj
LB
kraj
JHM
kraj
MS
kraj

Počet
vydan.
SP
a
ohlášení
celkem

Počet
Počet
ohláš.
vydan.
(odhad SP
60 %
z celko
vého
počtu)

Orien.
hodnota
v mil.
Kč

242 380
35 053

Vybrané
správní
poplatky za
SP
při
prům. výši
sazby
5 000,
10 000
Kč/SP (dle
nákladů)
132 040 000
28 415 000

Vybrané
správní
poplatky
za vydání
souhlasu s
ohlášením
při prům.
výši sazby
1
250
Kč/ohl.
33 010 000
10 655 000

66 020
14 207

39 612
8 524

26 408
5 683

1 840

1 104

2 636

Vybrané
správní
poplatky
celkem

165 050 000
39 070 000

736

4 843

3 680 000

1 380 000

5 060 000

1 581

1 055

6 961

5 275 000

1 976 250

7 251 250

8 647

5 188

3 459

25 163

17 295 000

6 485 000

23 780 000

5 393

3 236

2 157

40 403

21 570 000

4 045 000

25 615 000

Výsledná varianta návrhu řešení byla posouzena z hlediska dopadů na podnikatelské
prostředí.
K posouzení byla zvolena položka 17 bod 1. sazebníku správních poplatků, která
určuje výši správních poplatků vybíraných správním orgánem za vydání územního
rozhodnutí, konkrétně za rozhodnutí o umístění stavby. Zpracovatel porovnával výši
odhadovaných investičních nákladů na stavbu s výší vybíraných správních poplatků pro
zvolený úkon správního úřadu. V položce jsou rozlišeny stavby dle § 103 stavebního zákona,
stavby dle § 104 stavebního zákona, pokud v těchto případech nepostačí územní souhlas, a
ostatní stavby. Odhadované náklady stavby byly pro účely posouzení stanoveny v rozmezí od
300 000 Kč do 10 000 000 Kč.
Výše správních poplatků zatíží žadatele o vydání úkonu správního orgánu v rozmezí
0,1 až 1 % z odhadovaných nákladů stavby. V případě vydání územního souhlasu žadatel
vynaloží 0,3 % a méně z odhadovaných nákladů stavby.
K obdobnému posouzení byla dále vybrána položka 18 bod 2. sazebníku správních
poplatků, která určuje výši správních poplatků vybíraných za vydání stavebního povolení na
stavbu v závislosti na celkových nákladech. Celkové náklady stavby byly stanoveny pro účely
posouzení v rozmezí od 500 000 Kč do 100 000 000 Kč.
Výše správních poplatků zatíží žadatele o vydání úkonu správního orgánu v rozmezí
0, 04 až 0,5 % z celkových nákladů stavby.
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nevyžadují vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jediným správním
poplatkem je poplatek za vydání rozhodnutí o jejich umístění nebo za vydání územního
souhlasu.
Uvedené skutečnosti nemohou mít významnější dopad na stav a vývoj stavební
produkce v České republice.

Závěr mezirezortního připomínkového řízení k původnímu návrhu novely v roce 2009
Na základě výsledku mezirezortního připomínkového řízení byly v návrhu novely
stavebního zákona provedeny změny v procesních postupech. Stavební úřad nebude vydávat
souhlasy k ohlášení, nebo oznámení jednotlivých stavebních záměrů, ale oprávnění bude
vznikat ze zákona uplynutím lhůty. Správní poplatky za souhlas stavebního úřadu byly proto
vypuštěny.
G) Implementace a vynucování
Implementaci regulace budou provádět jako doposud stavební úřady, jako správní
úřady příslušné k provedení úkonu dle § 5 odst. 1 zákona o správních poplatcích. Postup
správního úřadu při vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho
nezaplacení upravuje § 5 zákona o správních poplatcích.
Nástrojem k vynucování zaplacení poplatku je rovněž zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 64 odst. 1 písm. b) správního řádu může správní
orgán řízení usnesením přerušit současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je
spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje,
jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku. Podle § 66 odst. 1 písm. d)
správního řádu správní orgán usnesením zastaví řízení o žádosti, jestliže žadatel ve stanovené
lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen. Toto se vztahuje
na poplatky úkonů, které mají povahu správního rozhodnutí. Poplatky za úkony, které nemají
povahu správních rozhodnutí, se vybírají v režimu zákona o správních poplatcích, jak je výše
uvedeno.
H) Přezkum účinnosti
Přezkum účinnosti novelizované části sazebníku, přílohy zákona o správních
poplatcích, bude proveden v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj v součinnosti
s krajskými úřady, které k přezkumu účinnosti stanoví lhůty pro přezkoumání míry dosažení
stanovených cílů. Z hlediska vyhodnocení nákladů a přínosů se jako lhůta vhodná k získání
podkladů pro hodnocení jeví doba 18 měsíců od účinnosti novely zákona o správních
poplatcích. Vhodnou formou pro přezkum účinnosti je forma adresného dotazníku
pro vybraný soubor stavebních úřadů.

Kontakty a prohlášení o schválení RIA
Hodnocení dopadu RIA zpracovala:
- Ing. arch. Alena Svobodová
- MMR, odbor stavebního řádu
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II.

Tel.: 224 862 541
E-mail: alena.svobodova@mmr.cz.

ZHODNOCENÍ
SOULADU
NAVRHOVANÉ
S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ REPUBLIKY

PRÁVNÍ

ÚPRAVY

Předkládaný návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky
a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

III.

ZHODNOCENÍ
SOULADU
NAVRHOVANÉ
PRÁVNÍ
S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A PRÁVEM EU

ÚPRAVY

Navrhované řešení je plně v souladu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy
České republiky a je plně slučitelné s právem Evropské unie.
Navrhovaná právní úprava vyhovuje požadavkům Úmluvy o přístupu k informacím,
účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního
prostředí č 124/2004 Sb.m.s. (Aarhuská úmluva) a požadavkům směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání
některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady
85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně. Za účelem
důsledného naplnění této smlouvy a této směrnice byla doplněna ustanovení zajišťující účast
veřejnosti v postupu pořizování územně plánovací dokumentace od počátku, kdy je ještě
možné ovlivnit výběr varianty řešení (§ 35 odst. 3, § 37 odst. 4, § 42 odst. 2, § 50 odst. 3, § 55
odst. 1 a s nimi související ustanovení).
Při postupu pořizování a zpracování politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje a územního plánu jsou zcela respektovány požadavky směrnice Evropského
Parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a
programů na životní prostředí a směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kterou je naplňována
také směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků
(zejména ustanovení § 19 odst. 2, § 33 odst. 6 a 7, § 37 odst. 7, § 42 odst. 1, § 47 odst. 2 a 3, §
50 odst. 6 a 7, § 55 odst. 1).
Úprava pořizování regulačního plánu i úprava územního řízení respektuje a naplňuje
požadavky
• Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí č 124/2004 Sb.m.s.,
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti
veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního
prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast
veřejnosti a přístup k právní ochraně,
• Směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí ve znění směrnice Rady
97/11/ES ze dne 3 března 1997 a směrnice Evropského Parlamentu a Rady
2003/35/ES ze dne 26. května 2003,
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volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,
• Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.
Skutečnost, že jako podklad pro vydání stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní
prostředí v postupu pořizování regulačního plánu a ve sloučeném postupu územního řízení
s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí nebyl využit institut „posudku“ má tyto
důvody:
1. posudek není požadován uvedenou mezinárodní smlouvou ani právem EU
(směrnicemi);
2. Pro zpracování posudku je vyžadováno 60 až 90 dní, o které by musela být procedura
pořizování regulačního plánu nebo územního řízení sloučeného s posuzováním
prodloužena;
3. Posudek má charakter „oponentního posudku“ k dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí. Pro vydání stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí plně
postačuje tato dokumentace, kterou zpracovává osoba autorizovaná Ministerstvem
životního prostředí;
4. Pro ochranu veřejných zájmů na jiných úsecích veřejné správy postačuje regulační
plán s odůvodněním, resp. dokumentace pro územní řízení. Žádný jiný orgán
nezatěžuje žadatele o územní rozhodnutí zpracováním samostatné dokumentace pro
jeho úsek, natožpak oponentního posudku k této dokumentaci.
Podklady pro stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k vlivům
regulačního plánu nebo záměru na životní prostředí jsou dostatečně zajištěny požadovanou
dokumentací vlivů regulačního plánu nebo záměru na životní prostředí, systémem
autorizovaných osob a způsobem projednávání regulačního plánu.
•
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K ČÁSTI PRVNÍ - změna stavebního zákona
K čl. I
K bodům 1 až 4 – § 2 odst. 1
K písmenu e) – nezastavitelné pozemky mají za cíl chránit vybrané části zastavěného
území před nežádoucí zástavbou do doby, než bude celé území obce prověřeno územním
plánem a o každé ploše bude v tomto územním plánu rozhodnuto. Ochrana však byla
nastavena příliš tvrdě zejména pro malé obce bez územního plánu, které nemohly pro
zástavbu využít ani některé větší zemědělské pozemky v zastavěném území (např. sad
obklopený zástavbou). Tuto přílišnou tvrdost novela odstraňuje. Nezastavitelnými pozemky v
zastavěném území budou nadále jen parky, veřejná zeleň a lesní pozemky nad 0,5 ha.
K písmenu g) – definice plochy způsobovala pochybnosti, zda je možné za plochu
považovat část pozemku, což působilo problémy při vymezování nových zastavitelných ploch
územním plánem. V mnoha případech je žádoucí vymezit zastavitelnou plochu jen pro
několik rodinných domů a nikoliv do ní zařadit celý, např. 50 ha pozemek.
K písmenu h) – původní definice by na území Prahy způsobovala nutnost mít
v zásadách územního rozvoje Prahy podrobnosti, které do této územně plánovací
dokumentace svým charakterem nepatří (např. každou plochu zasahující do území dvou
městských částí, všechny tramvajové tratě, některé komunikace lokálního významu na
hranicích městských částí atd.). Tím by se naprosto ztratila přehlednost a koncepčnost zásad
územního rozvoje. Je nutné udržet princip, že zásady územního rozvoje Prahy obsahují
skutečně jen celoměstskou koncepci územního řešení hlavního města, která není v této
dokumentaci zastírána nadbytečnými detaily patřícími do územního plánu. Nové znění
písmene h) není problematické z hlediska kompetenčního, protože zásady územního rozvoje i
územní plán vydává jedno zastupitelstvo (hlavního města Prahy). Určující pro to, co se
považuje za plochu celoměstského významu [ale také koridoru celoměstského významu – viz
§ 2 odst. 1 písm. i)], bude rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy při vydávání (a tím
i určení obsahu) zásad územního rozvoje.
K písmenu k) – veřejná technická infrastruktura dosud neobsahovala stavby ke
snižování ohrožení území, kterými jsou např. opěrné zdi při sesuvech. Na tyto stavby pak
nebylo možné ani při jednoznačném prokázání, že je nelze jinde umístit, uplatnit institut
vyvlastnění. Obce pak nemohly zajistit ochranu svého území před živelními nebo jinými
pohromami.
K bodu 5 - § 2 odst. 3
Doplněním se výslovně uvádí, že výrobek plnící funkci stavby se považuje za stavbu
(§ 2 odst. 3). Absence přímého vyjádření vyvolávala pochybnosti při posuzování, zda výrobek
plnící funkci stavby podléhá stejnému režimu jako stavba, včetně posuzování souladu s
obecnými požadavky na výstavbu a povinnosti oznámení odstranění. Platný stavební zákon
používá termín „výrobek, který plní funkci stavby“ s ohledem na to, že pro bydlení, rekreaci i
další účely se s rozvojem nových technologií začaly užívat nejen „klasické“ stavby – stavební
díla vznikající stavební nebo montážní technologií na staveništi, ale stále častěji i jiné
„objekty“, které lze koupit a na pozemku pouze smontovat (stejně jako např. skříň) nebo
mohou být na pozemek vcelku dovezeny, např. mobilní domy „mobilheimy“. Legální definici
pojmu platný stavební zákon neobsahuje, pro účely praxe se pojem „výrobek, který plní
funkci stavby“ vysvětluje za pomoci definice výrobku z § 2 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky. Protože je nezbytné, aby umísťování a základní
požadavky na vlastnosti staveb byly u těchto výrobků posuzovány ze stejných hledisek jako
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a užívání staveb sloužících stejným účelům, je třeba to přesně v zákoně vyjádřit.
K bodu 6 - § 2 odst. 6
Doplněním se reaguje na nový institut autorizovaného inspektora, který podle § 117
odst.3 také ověřuje projektovou dokumentaci.
K bodu 7 - § 3 odst. 5
S ohledem na různorodost stavební činnosti se zavádí obecný pojem stavební záměr,
kterým se rozumí všechny způsoby stavební činnosti, jako je údržba, provádění terénních
úprav a zařízení, nebo provádění nové stavby či změny dokončené stavby (tzn. nástavby,
přístavby či stavební úpravy).
K bodu 8 - § 4 odst. 2
Změna v písmenu a) má přispět k odstranění pochybností plynoucích z nesrovnalostí
mezi zněním stavebního zákona, správního řádu a zvláštních zákonů upravujících působnost
dotčených orgánů ve vztahu ke stavebnímu zákonu. Podle dosavadní právní úpravy § 4 odst. 2
písm. a) vydávají dotčené orgány závazná stanoviska jako podklad pro správní rozhodnutí (a
bylo a je tím míněno správní rozhodnutí ve formálním smyslu) a stanoviska pro postupy, které
nejsou správním řízením.
Ačkoli bylo spolupředkladatelem stavebního zákona Ministerstvo vnitra a ačkoli byl
zároveň vydáván tzv. změnový zákon, který se snažil sjednotit úpravu zvláštních zákonů se
správním řádem pokud jde o dotčené orgány a jejich výstupy, kýženého výsledku se beze
zbytku nedosáhlo. Stavební zákon ani některé zvláštní zákony nedodržují striktně pravidlo, že
závazná stanoviska jsou vydávána pouze jako závazný podklad pro rozhodnutí správního
orgánu. Počítají s vydáním závazného stanoviska i pro postupy (úkony), které nejsou
správním rozhodnutím; příklady jsou uvedeny dále v textu. Stavební zákon podmiňuje
vydáním závazného stanoviska např. také ohlášení stavby, uzavření veřejnoprávní smlouvy,
vydání certifikátu autorizovaným inspektorem, vydání kolaudačního souhlasu. Stejně je tomu
v některých zvláštních zákonech. Naopak jiné zvláštní zákony výslovně stanoví, že dotčené
orgány vydávají pro ochranu veřejného zájmu, který hájí, „pouze“ stanoviska, aniž by
rozlišovaly, zda jde o podklad pro rozhodnutí nebo pro jiný úkon, nebo stanoví, že konkrétní
správní orgán je v řízeních vedených stavebním úřadem dotčeným orgánem, ale neupravuje
právní prostředky, kterým tuto kompetenci vykonává.
Příklady:
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 64
Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako podklad pro
rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu, územní souhlas nebo
ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 95
Souhlas Úřadu vydávaný podle § 40, 41 a § 89 písm. q) jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným stanoviskem podle
správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, § 5
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podmínek jím stanovených.
(4) Souhlas plavebního úřadu podle odstavce 3 nebo souhlas se zřízením přístavu podle § 6
odst. 2 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu podle zvláštního právního
předpisu, územní souhlas nebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního
řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 44
Společná ustanovení
(1) ... Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpis nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, § 104
(9) Ve správních řízeních vedených podle zákona …. a dále při postupu podle stavebního
zákona 4) při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí
nebo učinit jiný úkon jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou
být dotčeny zájmy podle tohoto zákona.
zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon
§ 37
(3) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno
jinak, nelze podle zvláštního právního předpisu22) bez závazného stanoviska ministerstva,
pokud bylo uplatněno ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní
rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou,
kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby, povolení k odstranění stavby,
terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení pro ...
§ 43
(2) ... Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
§ 12
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (odstavec 2). Souhlas je
závazným stanoviskem podle správního řádu (§ 90 odst. 1).
§ 44
Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích
(1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze učinit ohlášení stavby, vydat
územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby,
kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či
k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, ...
§ 90
Ustanovení společná
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rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního
řádu. ...
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
§ 77
Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech
upravených zvláštními právními předpisy42), které se dotýkají zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně
hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech
stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek.
Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
§ 94
(1) … Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
§ 48
(1) Krajský úřad
...
u) je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního
zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší
s výjimkou malých stacionárních zdrojů, ...
§ 50
(1) Obecní úřad
a) je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního
zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u
malých stacionárních zdrojů, ...
Jaké jsou výstupy krajského a obecního úřadu v řízeních, ve kterých jsou dotčenými orgány,
už ale zákon o ochraně ovzduší nestanoví.
Stavební úřady mají podle § 4 odst. 2 platného stavebního zákona uloženou povinnost
postupovat v součinnosti s dotčenými orgány. Nejde o novinu, kterou by neznaly, nebo kterou
by jim přinesl až zákon č. 500/2004 Sb., správní řád účinný, od 1. 1. 2006.
Například již před půlstoletím zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování, v § 13
odst. 2 stanovil, že územní rozhodnutí vydávají příslušné orgány až po předchozím projednání
se všemi orgány státní správy, jejichž zájmy jsou tímto rozhodnutím dotčeny. Vyhláška č.
153/1959 Ú.l., o územním plánování, která citovaný zákon prováděla, v § 19 odst. 1 uvádí, že
návrhy na vydání územních rozhodnutí je třeba projednat s orgány národních výborů nižších
stupňů, jejichž správního území se rozhodnutí dotýká a s ostatními dotčenými orgány státní
správy.
Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, v § 10 odst. 2 stanovil, že před vydáním
rozhodnutí o přípustnosti stavby provede stavební úřad místní šetření, k němuž pozve
stavebníka a ostatní účastníky řízení, dotčené orgány státní správy, …
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dotčenými orgány státní správy byly míněny orgány požární ochrany, civilní ochrany, státní
památkové péče, dopravy, vojenské správy, že bylo nutné jednat s orgány hygienické a
protiepidemiologické služby či s orgány inspekce práce.
Se stejnými požadavky se setkáme v právních předpisech upravujících kolaudaci, resp.
tehdy uvedení staveb do trvalého provozu (vládní nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a
převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého
provozu (užívání), a prováděcí předpis - vyhláška č. 243/1957 Ú.l.).
Tehdy platné předpisy o správním řízení (vládní nařízení č. 20/1955 Sb., vládní
nařízení č. 91/1960 Sb. a později zákon č. 71/1967 Sb.) dotčené orgány státní správy a jejich
působnost a pravomoc neupravovaly.
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
účinný od 1. 10. 1976, se věnoval dotčeným orgánům státní správy a jejich postavení v
řízeních podle něj vedených, zejména v § 126. V odstavci 1 výslovně stanovil, že dotýká-li se
řízení vedené podle něj zájmů chráněných vyjmenovanými předpisy, rozhodne stavební úřad
jen v dohodě, popřípadě se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí
(dotčený orgán státní správy). Ten může vázat souhlas na splnění podmínek odpovídajících
těmto předpisům. Šlo výslovně o předpisy o péči o zdraví lidu, o vytváření a ochraně
zdravých životních podmínek, o vodách, o ochraně přírodních léčebných lázní a přírodních
léčebných zdrojů, o ochraně zemědělského půdního fondu, o lesích a lesním hospodářství, o
opatřeních na ochranu ovzduší, o ochraně a využití nerostného bohatství, o kulturních
památkách, o státní ochraně přírody, o požární ochraně a o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce. Novela provedená zákonem č. 83/1998 Sb., místo výčtu těchto předpisů,
který již nebyl úplný, zavázala stavební úřad rozhodnout jen v dohodě, popřípadě se
souhlasem orgánu státní správy, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy
(dotčený orgán státní správy). Samostatně byl v § 136 tohoto zákona upraven postup v
případech, kdy dojde k protichůdným stanoviskům dotčených orgánů.
Podle navržených změn vydávají dotčené orgány závazná stanoviska pro rozhodnutí i
pro jiné úkony stavebního úřadu a úkony autorizovaného inspektora podle stavebního zákona.
Zároveň se respektuje, že zvláštní zákony upravující působnost a pravomoc dotčených orgánů
mohou stanovit jinak. Tím se, bez nutnosti novelizovat řadu dalších právních předpisů, v
podstatě vyřeší nesoulady výše uvedené. Přitom je zachován právní rámec pro ochranu
veřejných zájmů při umísťování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, jejich
užívání, změnách, změnách v užívání odstraňování atd. aniž je nutné lpět na neúplných či
vzájemně rozporných textech příslušných zákonů bez ohledu na smysl a účel, kterému mají
sloužit.
K písmenu b)
Stanoviska vydávaná k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje,
územním plánům, regulačním plánům, vymezení zastavěného území a k územním opatřením
mají obdobnou povahu jako závazná stanoviska podle správního řádu, zvláštní právní předpis
ale nemůže stanovit, že místo nich budou vydávána rozhodnutí. Pokud by dotčené orgány
vstupovaly do pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace rozhodnutími, nebylo
by možné, aby orgány územního plánování naplňovaly jeden z hlavních cílů stavebního
zákona, kterým je koordinace využití území (§18 odst. 3). Ani po této novele nehrozí
nebezpečí, že by veřejné zájmy chráněné těmito dotčenými orgány nebyly dostatečně
chráněny. Stanovisko dotčeného orgánu je pro pořizovatele i příslušné zastupitelstvo závazné.
Pořizovatel při nesouhlasu s podmínkami uvedenými ve stanovisku může pouze vyvolat
rozpor, který je řešen podle § 136 odst. 6 správního řádu. Pokud o řešení rozporu není
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něm vláda. Tím, že by dotčený orgán vydával rozhodnutí, znemožnil by vládě rozhodnout,
který veřejný zájem je v posuzovaném případě důležitější.
Jednou z předchozích novel stavebního zákona (zákon č. 191/2008 Sb.) byla v § 4
odst. 1 za větu první vložena věta „Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo
ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.“ Jedná
se konkretizaci uplatnění základních zásad výkonu veřejné správy v první větě § 4 odst. 1
tohoto zákona (racionalita a ekonomičnost). Zákon zde výslovně upravuje společné
rozhodování o souboru staveb, a to ve společném povolovacím režimu, resp. v režimu stavby
hlavní.
Stavební úřad toto novelizované ustanovení aplikovat za daných podmínek musí,
protože se jedná o ustanovení přikazující (kogentní), které znamená povinnost a ne pouze
možnost použití.
Aplikačně důležitými pojmy uvedené věty jsou „soubor staveb“, „stavba hlavní“ a
„projednání“. Tyto pojmy nejsou tímto zákonem definovány, avšak jedná se o významově
ustálené výrazy, které byly v dříve platných právních předpisech často využívány.
Pojem „soubor staveb“ je ustáleným označením pro více staveb vzájemně funkčně
(provozně) a místně (prostorově) souvisejících. U souboru staveb lze stavby nadále rozlišovat
podle jejich funkčního významu, a to jako stavby hlavní, vedlejší, doplňkové a podmiňující.
Pojem „stavba hlavní“ je dříve používaným a ustáleným výrazem, který v definici
pojmu „drobná stavba“ vyjadřoval zejména protiklad ke stavbě s doplňkovou funkcí ke stavbě
hlavní. Funkce (účel) stavby hlavní musí odpovídat funkčnímu určení stavebního pozemku, a
další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující nebo doplňkové, které se stavbou hlavní
svým účelem a umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost stavby hlavní (její
uživatelnost) nebo doplňují základní funkci stavby hlavní. V praxi nelze vyloučit více
hlavních staveb s rovnocenným významem; jedná se např. soustředěnou zástavbu několika
rodinných domů.
•
Pojem „projednání“ zpravidla vyjadřuje postup daných právních subjektů
vedoucí k dosažení určitých právních následků. V souvislosti s jednotným režimem pro
projednání umístění či provedení souboru staveb je rozhodující náročnost zákonem
stanovených podmínek, resp. přísnost povolovacího režimu. Povolovací režim souboru staveb
je zásadně dán přísností režimu, kterému by byla podrobena stavba hlavní, kdyby byla
povolována samostatně.
K bodům 9 a 10 - § 4 odst. 3 a 5
Zcela zásadním nedostatkem současné praxe při pořizování územně plánovacích
dokumentací je snaha dotčených orgánů každý za sebe vybrat nejvýhodnější variantu a tuto
prosazovat proti jinému orgánu. Východiskem z této situace je uplatňování podmínek
dotčeným orgánem ke každé variantě samostatně a posouzení, která varianta je při splnění
stanovených podmínek optimální, ponechat na voleném orgánu zodpovědném za území, tj. na
příslušném zastupitelstvu obce nebo kraje a u politiky územního rozvoje na vládě.
K bodu 11 - § 7 odst. 1 písm.d)
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou z hlediska vlivů na životní prostředí ve srovnání s
jinými státy (např. Rakouskem) posuzovány i malé záměry a jedná se o značné množství
případů, je neodůvodněné, aby v těchto případech byl dotčeným orgánem krajský úřad, orgán
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touto změnou zákona nedotčena.
K bodům 12 až 14 - § 12 odst. 1 a 2
Ministerstvo zavádí systém stavebně technické prevence, v rámci něhož sleduje a
analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu
předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
Systém stavebně technické prevence je provozovaný online na webových stránkách a
obsahuje průběžné zjišťování, sledování a evidování stavebně technických vad a poruch a
havárií staveb; údržbu databáze včetně její soustavné aktualizace, vývoj aplikačního software
a zpřístupnění údajů z databáze pověřeným pracovníkům.
Výstupy systému stavebně technické prevence jsou podkladem zejména pro navrhování
− aktualizačních úprav stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
− změn úpravy českých technických norem,
− opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě a
− úprav certifikace stavebních výrobků.
Provozováním systému stavebně technické prevence ministerstvo pověřuje již existující
odborně způsobilou organizační složku státu, kterou je Ústav územního rozvoje.
K bodům 15 až 20 - § 13 odst. 1 až 4
Změnu v § 13 odst. 1 si vyžádaly současné názory a požadavky na to, jak mají být v
zákoně formulována ustanovení upravující výkon veřejné správy. Jako stavební úřad se
samostatně neuvádí Magistrát hlavního města Prahy a úřady jeho městských částí určené
statutem, stejně jako magistráty statutárních měst a úřady jejich městských částí a obvodů
určené statutem. Neznamená to, že přestávají být obecnými stavebními úřady, jejich
působnost se však „odvozuje“ od zákona o obcích a od zákona o hlavním městě Praze.
Platný stavební zákon neomezil počet obecných stavebních úřadů, které existovaly dne
31. 12. 2006. Krajům dal možnost, aby nařízením (právní předpis kraje vydávaný v přenesené
působnosti) mohly jejich počet zvýšit, ale také omezit. To se mohlo týkat jen obcí se základní
působností. Navržené úpravy proto respektují změny, k nimž mohlo dojít od 1. 1. 2007 do 31.
12. 2011, tedy za 5 let účinnosti platného stavebního zákona. Další rozšiřování počtu
stavebních úřadů v obcích se základní působností není žádoucí a není ani potřeba, naopak
dochází tak k tříštění výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu a příspěvku na výkon přenesené působnosti. Zvyšování finanční náročnosti
výkonu veřejné správy není v souladu s programovým prohlášením vlády. Proto se určování
dalších stavebních úřadů v obcích se základní působností neumožňuje.
V návaznosti na programové prohlášení vlády je navrženo řešení přispívající
k optimalizaci výkonu veřejné správy stavebními úřady (viz RIA, obecná část důvodové
zprávy). Počet stavebních úřadů se nemění, dochází k přesunu některých kompetencí na
obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností. Výhradně tyto stavební úřady jsou
příslušné k umisťování všech speciálních staveb (stavby dálnic, silnic, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových komunikací, staveb leteckých, staveb drah a na dráze a
vodních děl) a dále k umisťování veřejné technické infrastruktury uvedené v § 103 odst. 1
písm. e) body 4 až 8. Například podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční
soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné
energie, vedení sítí veřejného osvětlení nebo nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí
elektronických komunikací. Vždy se jedná o vlastní vedení, nikoliv o budovy.
Tento přesun působností vytváří podmínky pro naplnění zásady dané programovým
prohlášením vlády: „jedna stavba – jeden úřad – jedno rozhodnutí – garantované informace“.
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k vydání povolení pro vodní díla obce s rozšířenou působností. Územní rozhodnutí o umístění
vodních děl však mohou vydávat i pověřené obecní úřady nebo obecní úřady obcí se základní
působností, pokud jsou obecnými stavebními úřady. V takových případech není možné
spojovat územní a stavební řízení a vydat jedno rozhodnutí. Budou-li o umísťování všech
speciálních staveb a staveb veřejné technické infrastruktury rozhodovat pouze stavební úřady
na obcích s rozšířenou působností, bude zde možnost spojování územního řízení a stavebního
řízení a vydání jednoho rozhodnutí ve věci. Stejná situace je u staveb silnic II. a III. třídy, u
místních komunikací nebo u veřejně přístupných účelových komunikací.
V těch případech, kde u speciálních staveb není speciálním stavebním úřadem
příslušným k povolení stavby obecní úřad obce s rozšířenou působností, návrh počítá
s převzetím úpravy ze zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury. Obecný stavební úřad obce s rozšířenou působností je příslušný
k vedení společného územního a stavebního řízení, a speciální stavební úřad má v tomto
společném řízení postavení dotčeného orgánu příslušného k vydání závazného stanoviska.
Jedná se např. o dálnice, u kterých je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy, o
stavby drah, kde úlohu speciálních stavebních úřadů plní drážní správní úřady, nebo o stavby
letišť, kde speciálním stavebním úřadem je Úřad pro civilní letectví.
K bodu 21 - § 13a
Platné znění zákona stanoví kvalifikační požadavky pouze pro územně plánovací
činnost. Všeobecně kritizovaná nízká úroveň činnosti stavebních úřadů však vyžaduje
opatření, resp. doplnění § 13a, kterým se u nově přijímaného zaměstnance obecného
stavebního úřadu stanoví povinnost prokázat minimální kvalifikační předpoklady pro výkon
činnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, a to:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
Navrhované minimální kvalifikační předpoklady (dosažené vzdělání a odborná praxe)
a jejich odstupňování odpovídají složitosti, odpovědnosti a namáhavosti správních činností na
úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Z hlediska zařazení prací do platových tříd
podle přílohy nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
se jedná o 8. až 15. platovou třídu kategorie 2.10.32 Referent územního plánování a
stavebního řádu.
Povinnost úředníka prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů,
není navrhovaným § 13a dotčena.
K bodu 22 - § 14
Ve vazbě na § 12 se pro stavební úřady se stanoví povinnost, aby soustavně
zpracovávaly a do systému stavebně technické prevence vkládaly údaje o závadách,
poruchách nebo haváriích staveb vyskytujících se v jejich působnosti, a to včetně údajů
oznamovaných podle § 155 tohoto zákona. Dále se doplňuje chybějící zmocnění pro vydání
prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví rozsah a způsob zpracování a vkládání
údajů zahrnutých v evidencích systému stavebně technické prvence; jedná se zejména o
podrobnosti k technickým, metodickým a organizačním otázkám zpracování a vkládání
vstupních údajů systému stavebně technické prevence do evidencí.

- 187 Doplnění § 14 o odstavec 2 o spolupráci stavebních úřadů při provozování systému
stavebně technické prevence umožňuje Ministerstvu pro místní rozvoj účinně vykonávat na
úseku stavebního řádu působnost stanovenou v § 12 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, v jejímž
rámci sleduje a analyzuje závažné nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba
ve veřejném zájmu předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
Provozovatelem uvedeného systému je Ústav územního rozvoje, který je Ministerstvem
pro místní rozvoj pověřen shromažďovat informace o vadách, poruchách a haváriích staveb.
Z doplněného ustanovení je zřejmé, že uvedená spolupráce pro stavební úřady
neznamená významnější zvýšení pracnosti stavebně správní agendy, protože se nejedná o
aktivní zjišťování (vyšetřování) či objasňování příčin ohlašovaných stavebních vad, poruch a
havárií. Navíc komunikace související se zmíněnou spoluprací probíhá výlučně
prostřednictvím elektronických nástrojů formou neomezeného dálkového přístupu, přičemž
dosavadní praxe prokazuje, že závažné stavební vady, poruchy a havárie budou oznamovány
spíše sporadicky. Povinnost oznamovat stavebním úřadům výskyt závažných vad, poruch a
havárií staveb je uložena subjektům působícím ve výstavbě nově upraveným § 155 tohoto
zákona.
K bodům 23 až 25 - § 16 odst. 2 a 3
Jedná se o upřesnění působnosti jiných stavebních úřadů.
Činnost stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti je zaměřena výhradně na stavby
Vězeňské služby. Pokud jde o budovy dalších institucí spadajících do resortu justice (soudy,
státní zastupitelství), jsou věcně příslušnými obecné stavební úřady. Současné znění § 16 odst.
2 písm. c) je nepřesné a zavádějící.
U Ministerstva průmyslu a obchodu jako jiného stavebního úřadu jsou provedeny
změny, které u stávající působnosti u staveb jaderných zařízení směřují k upřesnění, větší
srozumitelnosti a souladu se zněním atomového zákona. Nově se Ministerstvu průmyslu a
obchodu rozšiřuje působnost také na stavby zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro
přepravu plynu, zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více. Vymezení uvedených pojmů obsahuje
energetický zákon v § 2 (z.č. 458/2000 Sb.). Uvedené stavby jsou oproti běžným stavbám
povolovaným obecnými stavebními úřady specifické a ojedinělé jak svým celostátním
významem a nároky na bezpečnost ve vztahu k území, tak také svým rozsahem, složitostí a
technickou náročností. U významných energetickým staveb liniového charakteru je
Ministerstvo průmyslu a obchodu věcně příslušným ministerstvem odpovědným za oblast
energetiky, energetického plánování a prosazování nástrojů k zajištění energetické
bezpečnosti ČR. Je odpovědným orgánem za Státní energetickou koncepci, která patří
k základním součástem hospodářské politiky státu, a v plném rozsahu odpovídá za vytváření
podmínek pro spolehlivé a bezpečné dodávky energie, k čemuž musí být patřičné nástroje.
V návaznosti na rozšíření působnosti k povolování uvedených staveb je současně
v části dvanácté provedena změna energetického zákona, podle které je Ministerstvo
průmyslu a obchodu v územním řízení u těchto staveb dotčeným orgánem příslušným
k vydání závazného stanoviska.
Stanoví se rovněž, že jiným stavebním úřadem pro stanovené stavby na území
vymezeném územním rozhodnutím jako dobývací prostor je obvodní báňský úřad. Nejde o
zřízení nového stavebního úřadu, který vykonává novou věcnou působnost. Obvodní báňské
úřady vykonávají, kromě jiného, tuto působnost stavebního úřadu již nyní. Jejich správní
obvod a tím místní příslušnost je vymezena dobývacím prostorem, který územním
rozhodnutím stanoví podle stavebního zákona báňský úřad. Stavby, které povolují, a účely,
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V souvislosti se změnou § 16 je provedena změna horního zákona v části třetí návrhu zákona.
K bodům 26 a 27 - § 17 odst. 1 a 2
V odstavci 1 a 2 se jedná o opravu původního chybného znění. Pokud si nadřízený
stavební úřad vyhradí pravomoc povolení, vykonává následně pravomoc pro uvádění staveb
do užívání, předčasné užívání stavby či zkušební provoz. Vypuštěn byl § 126, změna
v užívání stavby, což znamená, že vyhrazená působnost nadřízeného stavebního úřadu končí
kolaudací stavby. Vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně může nadřízený
správní orgán v mezích své věcné působnosti, je tak vyloučeno, aby si například krajský úřad
příslušný k povolování obecných staveb vyhradil pravomoc prvostupňového stavebního úřadu
u stavby patřící do působnosti speciálního, vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
Vyhradí-li si krajský úřad pravomoc k vydání územního rozhodnutí v případě záměru
posuzovaného z hlediska vlivu na životní prostředí, následně také záměr povoluje a
kolauduje.
K bodu 28 - § 19 odst. 2
Cílem nového znění tohoto ustanovení je především upřesnění pojmů v něm
užívaných ve vztahu k některým ostatním pojmům stavebního zákona a zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, a to tak, aby nedocházelo k jejich překrývání nebo záměně.
Dosavadní znění ustanovení § 19 odst. 2 vyvolávalo výkladové problémy. Protože se jedná o
ustanovení definující jeden ze základních úkolů a součást základního obsahu politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, je potřebné provést jeho zpřesnění.
Pojmy se upřesňují takto:
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ – je nahrazeno dvěma pojmy:
1. „posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území“ jako úkol územního plánování –
rozumí se jím proces posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území, což je
v souladu s chápáním výrazu „posouzení“ v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí;
2. „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ – rozumí se jím věcný podklad
(elaborát) zpracovávaný pro účely posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území;
„Posouzení vlivů na životní prostředí“- nově: „vyhodnocení vlivů na životní prostředí“
– je součástí podkladu (elaborátu) „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“.
Upřesňuje se vztah mezi „vyhodnocením vlivů na životní prostředí“ a ostatními pojmy
– toto vyhodnocení je součástí elaborátu „vyhodnocení udržitelného rozvoje“ (nikoliv
posouzení, posouzení se týká procesu).
Upřesňuje se vztah mezi „posouzením vlivů na životní prostředí“ a „posouzením vlivu
na území Natura 2000“ – druhé je součástí prvého. Jejich souřadné uvedení v současném
znění vede k nedorozuměním, neboť protiřečí zákonu o ochraně přírody a krajiny, který
stanoví, že pro posouzení vlivů na území Natura 2000 se provádí posouzení vlivů na životní
prostředí (oba postupy a jejich výsledky tak částečně spojuje).
K bodům 29 a 30 - § 20 odst. 1 a 2
Novela odstraňuje neodůvodněné odchylky od obecné úpravy doručování písemností,
která je obsažena ve správním řádu. To se týká zejména principu, podle kterého se u
písemností vyvěšovaných na více úředních deskách považoval, podle dřívější právní úpravy,
za den vyvěšení písemnosti den, kdy byla písemnost vyvěšena nejpozději. V případě zásad
územního rozvoje se přitom vyvěšovalo i na více jak tisíci úředních deskách. Jednalo se o
naprosto nevhodnou odchylku od § 25 odst. 3 správního řádu, podle něhož je pro běh lhůt
rozhodující den vyvěšení písemnosti na úřední desce úřadu, který písemnost doručuje. Obecná
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plánování. Správní řád upravuje vyvěšování opatření obecné povahy a jeho návrhu,. úprava ve
stavebním zákonu se výslovně vztahuje i na další písemností v průběhu pořizování územně
plánovací dokumentace.
Rozsáhlé písemnosti v rámci pořizování a vydávání územně plánovacích dokumentací
nebo vymezení zastavěného území (zejména výkresy v nich obsažené) nelze vždy v celém
rozsahu vyvěšovat na „fyzické“ úřední desce. Nestanoví-li stavební zákon jinak, použije se
proto správní řád, podle nějž na úřední desce postačí vyvěsit pouze některé základní údaje o
takové písemnosti; oproti dřívější úpravě se však písemnost zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup vždy v celém rozsahu.
Pořizovatel je povinen umožnit každému seznámit se s návrhem zadání územně
plánovací dokumentace, návrhem této dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování, a to jak
po dobu jejich projednávání, tak i kdykoliv později. Úprava nahlížení do spisu se řídí
správním řádem.
K bodu 31 - § 21 odst. 1
Ruší se územně plánovací informace jako forma umístění záměrů. Zůstává zachována
pouze jako předběžná informace ve smyslu ustanovení § 139 správního řádu. Předmětné
ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nemá charakter předběžné informace, ale
je upuštěním od územního rozhodování v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 1 stavebního
zákona u vybraných ohlašovaných staveb. Jejím negativním důsledkem je především zkrácení
práv dotčených osob (vlastníků sousedních pozemků a staveb), které by jinak byly účastníky
územního řízení nebo by musely dát svůj výslovný souhlas k vydání územního souhlasu.
Důsledkem je porušení základních procesních zásad, rovnosti účastníků a práva na
spravedlivý proces.
Koncepce vydávání územně plánovací informace zůstává zachována. Žadatel získává
kvalifikovanou informaci, na jejímž základě může zhodnotit svůj případný postup v dané
věci, např. zda určitou žádost vůbec podá a jakým způsobem.
K bodu 32 - § 23 odst. 1 a 2
Změna souvisí se zrušením § 48 a 49 zákona, u těchto ustanovení je i vysvětlena.
K bodům 33 až 36 - § 24 odst. 1, 3 a 4
Územně plánovací činnost nebyla dosud v zákoně nijak blíže upřesněna. Pokud by za
ni bylo považováno i územní rozhodování (které patří do části třetí stavebního zákona
nazvané „Územní plánování“), pak by pro tuto činnost byly v návaznosti na zákon o
úřednících územně samosprávných celků nadbytečně vyžadovány dvě osvědčení zvláštní
odborné způsobilosti. Přímý odkaz na ustanovení o působnosti orgánů obcí a krajů odstraňuje
tyto pochybnosti. Jedna zvláštní odborná způsobilost (uváděná v tomto paragrafu) je pro
pořizovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, druhá se
vztahuje k územnímu řízení, stavebnímu řádu a vyvlastnění, tedy k činnosti stavebních úřadů.
Obecní úřad může vykonávat územně plánovací činnost pouze tehdy, pokud příslušný
úředník tohoto úřadu splňuje kvalifikační požadavky nebo prostřednictvím fyzické osoby
splňující kvalifikační požadavky. Zodpovědnost za výkon státní správy na úseku územního
plánování vždy nese obecní úřad.
Při přijímání nových pracovníků byly kvalifikační požadavky vyžadované stavebním
zákonem pro některé úřady v území, kde je velká poptávka soukromého sektoru po
odbornících na úseku územního plánování, jen velmi obtížně splnitelné. Proto novela zvyšuje
počet příbuzných oborů uznávaných pro splnění kriteria vzdělání a snižuje délku požadované
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osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.
Novela odstraňuje i rozpor mezi právními předpisy na úseku ministerstva vnitra a
stavebním zákonem. Jedná se o vyloučení udělování zvláštní odborné způsobilosti bez
vykonání zkoušky na základě výjimky Ministerstva vnitra, přitom se ale zachovává možnost,
že prokáže-li některá vysoká škola, že obsahem výuky pokrývá požadavky na zvláštní
odbornou způsobilost, bude její studijní obor zařazen do výčtu oborů, jehož absolvování
nahrazuje osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Rozpor mezi zákony
spočíval i v tom, zda úřad může přijmout uchazeče, který nesplňuje požadavek praxe.
Stavební zákon stanoví, že úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat
územně plánovací činnost, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedeného požadavku
vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační
předpoklady. Nesplnění těchto požadavků však nemůže být trvalým stavem, a proto je zde
stanovena lhůta 3 let, do kdy nejpozději musí být uvedené požadavky splněny.
K bodu 37 - § 30 odst. 4
Novelou se sjednocuje ustanovení § 30 odst. 4 a § 25 zákona. Územní studie nadále
zůstává odborným podkladem, který je (na rozdíl od územně plánovacích dokumentací)
právně nezávazný. Teprve při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při územním
řízení je řešení obsažené v územní studii projednáváno a v případě kladného výsledku
projednání je v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí zohledněno.
K bodu 38 - § 33 odst. 4
Stávající úprava veřejné projednání politiky územního rozvoje nevylučuje, avšak ani
výslovně nepožaduje. To se stalo předmětem kritiky a důvodem doplnění obligatorního
veřejného projednání. Mezi oprávněnými k podání připomínek se nově výslovně uvádí obce,
neboť ze stávající formulace nebylo obcím jejich postavení zcela zřejmé. Lhůta pro podání
připomínek není zkrácena, ale je konstruována odlišně, a to v návaznosti na zaváděné veřejné
projednání. Novela také neumožňuje, aby se veřejné projednání konalo např. poslední den
lhůty pro podání připomínek a tím bylo znemožněno si připomínky řádně rozmyslet, popř. si
pro argumentaci sehnat podklady. Protože u politiky územního rozvoje, která není územně
plánovací dokumentací, nejsou samostatně stanovována pravidla pro veřejné projednání, jsou
tato pravidla řešena odkazem na ustanovení týkající se územně plánovací dokumentace.
K bodu 39 - § 33 odst. 5
Doplňuje se účast Ministerstva životního prostředí při konzultacích se sousedními
státy. Tato úprava zohledňuje požadavky směrnic EU.
K bodu 40 a 43- § 33 odst. 6 a 7, § 34
Nový odstavec 6 je vkládán z důvodu nutnosti upřesnit vztah mezi zákonem stavebním
a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Protože platný stavební zákon přinesl
autonomní proceduru posuzování politiky územního rozvoje, avšak vztah k zákonu o
posuzování vlivů na životní prostředí nebyl dořešen zcela jednoznačně, došlo při jeho
uplatňování k rozdílným výkladům na straně pořizovatelů a na straně úřadů na úseku
posuzování vlivů na životní prostředí. Nejzávažnějším problémem byla otázka, zda se má
„stanovisko SEA“ vydávat spolu se stanovisky jiných dotčených orgánů a jako jedno z nich,
tedy podle stavebního zákona, nebo zda má být vydáváno po projednání návrhu politiky
územního rozvoje v samostatném procesním kroku, tak jak předpokládá zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí. Aby bylo zabráněno těmto nejasnostem, které mohou poskytovat
důvody pro podávání obstrukčních žalob, je novým odstavcem 6 upraven samostatný procesní
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(normativním odkazem na § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).
Dále je v odstavci 6 upravena možnost prodloužit lhůtu pro vydání „stanoviska SEA“
o 30 dní na žádost Ministerstva životního prostředí. Toto nesystémové opatření bylo do
návrhu zákona doplněno na základě řešení rozporu v meziresortním připomínkovém řízení.
Pokud by „stanovisko SEA“ nebylo vydáno ani po 60 dnech od doručení podkladů (tj.
v prodloužené lhůtě), lze politiku územního rozvoje vydat i bez „stanoviska SEA“. Tento
postup neznamená, jak by se mohlo pod vlivem současné praxe na první pohled zdát,
nenaplnění požadavků směrnice 2001/42/EC, naopak, v souladu se směrnicí a na rozdíl od
postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí musí pořizovatel jako
„předkladatel koncepce“ vždy zohlednit výsledky posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území
včetně posouzení vlivů na životní prostředí a území Natura 2000 (srov. odstavec 8).
Doplňovaný odstavec 7 řeší postup v otázce vlivů na území Natura 2000. Zde bylo
ustoupeno od autonomní úpravy pro posuzování těchto vlivů ve stavebním zákoně, protože se
jedná o živou problematiku, jejíž výklad se mění na základě přibývajících precedentů
Soudního dvora EU. Z těchto důvodů se jeví jako úspornější odkázat na postup podle zákona
o ochraně přírody a krajiny, který byl upraven na základě řízení o infringementu Smlouvy o
přistoupení k Evropským společenstvím a dále doplněn tak, aby vyhovoval také případům
„posuzování koncepcí“, tedy také pro posuzování politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace (novela zákonem č. 349/2009 Sb.).
K bodům 41 a 42 - § 33 odst. 8, § 34 odst. 1
Dosud platná právní úprava vzbuzovala pochybnosti, zda obec může uplatňovat
připomínky při projednávání politiky územního rozvoje. Novela uvedené pochybnosti
odstraňuje.
K bodům 44 a 46 - § 35 odst. 2, § 35 odst. 4
Stávající úprava § 35 ukládá nerozlišeně Ministerstvu pro místní rozvoj povinnost
spolupracovat s dotčenými orgány při zpracování zprávy o uplatňování politiky územního
rozvoje. Přitom zpráva může obsahovat návrh na aktualizaci politiky nebo návrh na pořízení
nové politiky. Právě k těmto návrhům, nikoliv k jiným částem zprávy, je třeba stanovisko
Ministerstva životního prostředí jako orgánu příslušného k posuzování vlivů politiky
na životní prostředí, a stanoviska orgánů ochrany přírody z hlediska možných významných
vlivů na území Natura 2000. Proto se ustanovení § 35 odst. 2 upřesňuje tak, aby bylo zřejmé,
jaká stanoviska a k jaké části zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje musí
Ministerstvo pro místní rozvoj zajistit a co je jejich obsahem. Tím se projednání zprávy
významným způsobem zpřesňuje a usnadňuje.
K bodu 45 - § 35 odst. 3
Dosavadní znění neupravovalo postup ministerstva při projednání zprávy o
uplatňování politiky územního rozvoje, což novela napravuje. Mezi oprávněnými k podání
připomínek se výslovně uvádí obce, neboť ze stávající formulace nebylo jejich postavení
zcela zřejmé. Zároveň se zohledňuje požadavek Aarhuské úmluvy na účast veřejnosti
v administrativních postupech týkajících se životního prostředí „od samého počátku“.
K bodu 47 - § 35 odst. 5
Toto ustanovení upravuje postup pořízení aktualizace politiky územního rozvoje
v případech naléhavého veřejného zájmu (potřeba výstavby ropovodu ke snížení závislosti ČR
na málo spolehlivém zdroji, zajištění dodávek pitné vody, elektrické energie,
protipovodňových staveb atd.). Převážně tedy v praxi půjde o naléhavé potřeby veřejné
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zadáním této aktualizace nebude zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje za uplynulé
období, musí být v rozhodnutí vlády uveden obsah aktualizace a ve většině případů vzhledem
k naléhavosti i zkrácení lhůt projednávání, které v obvyklých případech překračují 3 měsíce.
K bodu 48 - § 36 odst. 1
Stavební zákon je založen na principu subsidiarity, tj. maximum rozhodování o
změnách v území (viz § 2 odst. 1 písm. a zákona) se ponechává na těch úrovních veřejné
správy, které mají pro toto rozhodování dostatečně informace. Vládě je vyhrazeno řešení
záležitosti republikového významu v politice územního rozvoje.Tento princip však nebyl
v zákoně dostatečně explicitně vyjádřen, což vyvolalo aplikační problémy a vyplynulo mj.
také z rozsudků Nejvyššího správního soudu.
Bez novely stavebního zákona je řešení problémů republikového významu [viz § 2
odst. 1 písm. h) zákona] - např. záměru silničního obchvatu dvou obcí ležících v různých
krajích, případně jiné dopravní nebo technické infrastruktury zasahující do území dvou krajů,
nebo těch záměrů, které mají jednoznačně republikový význam (dílčí změna umístění dálnice
na území jednoho kraje) velmi časově a procesně náročné. Nejprve je rámec pro jeho řešení
nutné upravit aktualizací politiky územního rozvoje, na jejím základě aktualizací zásad
územního rozvoje, teprve v souladu s nimi je pak možné zahájit projekční přípravu.
Novela tento neodůvodněně složitý procesní postup odstraňuje tím, že umožňuje
krajům řešit zásadami územního rozvoje záležitosti týkající se rozvoje území státu
(republikového významu), a to i v případě, že nejsou obsaženy v politice územního rozvoje.
Podmínkou takového postupu je, že ministerstvo nevyloučí ve svém stanovisku, že uvedené
záležitosti týkající se rozvoje území státu mohou být součástí zásad územního rozvoje.
Obdobně je tato úprava provedena ve vztahu územního plánu a zásad územního rozvoje v
záležitostech nadmístního významu (viz novelizace § 43 odst. 1).
Zpřesňuje se pojem územní rezerva, aby bylo zcela zřejmé, že se po jejím vymezení
prověřuje i potřeba účelu, pro který byla vymezena. Vymezení územní rezervy a stanovení
účelu jejího využití je instrukcí pro následné prověřování možností tohoto využití a jeho
podmínek. Teprve po tomto prověření bude aktualizací zásad územního rozvoje plocha
územní rezervy změněna na zastavitelnou plochu umožňují realizaci uvedeného účelu.
Prověřením se ovšem může prokázat, že územní rezervu není možné změnit na zastavitelnou
plochu nebo koridor. V tomto případě bude při aktualizaci zásad územního rozvoje územní
rezerva zrušena.
Z těchto důvodů se také vylučuje posuzování vlivů účelu územní rezervy na životní
prostředí a území Natura 2000 v době, kdy se navrhuje její vymezení, neboť by tím bylo
předjímáno bez dostatečných informací o jiných veřejných zájmech komplexní posouzení,
které obligátně nastane v době, kdy bude prověřováno, zda má být rezerva z územně
plánovací dokumentace vypuštěna nebo má být prověřený účel do zásad územního rozvoje
zapracován vymezením realizovatelné plochy nebo koridoru při aktualizaci této územně
plánovací dokumentace. Posuzováním územní rezervy v době, kdy je pouze navrhováno její
vymezení, by rovněž došlo v rozporu se směrnicí 2001/42/ES („SEA směrnice“)
k opakovanému posuzování. Územní rezerva nemůže být sama o sobě důvodem pro
posuzování vlivů. Pokud však k tomuto posuzování dochází z jiného důvodu, je přípustné,
aby na možné negativní vlivy účelu bylo upozorněno; toto upozornění je pak zohledňováno
po vymezení územní rezervy při prověřování jejího účelu. K územní rezervě se vzhledem ke
skutečnosti, že její účel není bez aktualizace nebo změny územně plánovací dokumentace
realizovatelný, kompenzační opatření nepřijímají. Veškeré principy vztahující se k územní
rezervě vymezené v zásadách územního rozvoje platí obdobně i pro územní rezervu
vymezenou v územním plánu.
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K bodům 49 a 50 - § 36 odst. 2 a 3
Zůstává zachována možnost uložit ve vybraných plochách pořízení územní studie.
Vzhledem k tomu, že územní studie uložená v zásadách územního rozvoje zpravidla řeší
rozsáhlé území více obcí, není umožněno, aby byla podmínkou pro rozhodování (tj. aby bez
její existence nebylo možné vydat rozhodnutí). Uvedená možnost se ve vazbě na územní
studii zachovává jen u územního plánu, kde se ve správním obvodu jedné obce územní studií
detailněji prověřují výrazně menší zastavitelné plochy a navrhuje jejich řešení.
Podmínka vydání regulačního plánu blokuje využití území obdobně jako stavební
uzávěra. Proto je nezbytné stanovit lhůtu, do kdy musí být regulační plán vydán a po marném
uplynutí této lhůty umožnit vydávání územních rozhodnutí.
K odstavci 3 – jedním ze základních principů územního plánování je postupné
nalézání a zpřesňování řešení od zjištění potřeby určité změny v území a stanovení jejího
nadmístního významu v zásadách územního rozvoje), přes navazující koncepční řešení a
stanovení hlavních podmínek v komplexních souvislostech v územním plánu), po stanovení
detailních podmínek umístění, prostorového uspořádání, detailní ochranu veřejných zájmů
(např. protihlukové ochrany, ochrany ovzduší atd.) v územním rozhodnutí nebo v regulačním
plánu nahrazujícím územní rozhodnutí. Pokud by v navazující a podrobnější územně
plánovací dokumentaci nebo v navazujícím rozhodování nebylo nalezeno řešení v souladu
s právními předpisy a s podmínkami obecnější (nadřazené) územně plánovací dokumentace,
musí být v této nadřazené dokumentaci hledáno nové řešení. Tento princip návaznosti
jednotlivých nástrojů územního plánování je důvodem, proč nelze v zásadách územního
rozvoje řešit to, k čemu je určena příslušná podrobnější územně plánovací dokumentace nebo
správní rozhodování. Tato skutečnost je důvodem, proč nelze řešit v zásadách územního
rozvoje tuto problematiku do detailu. Zásady územního rozvoje (a ani územní plán) neslouží
pro zakreslení již detailně prověřených záměrů, ale pro hledání koncepčních řešení. Také
požadavek správního řádu na zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, je
nutné uplatňovat v rozsahu odpovídajícímu skutečnosti, že se jedná o koncepci a požadavky
na detailní řešení, které je posuzováno později, uplatňovat až při jejich řešení. Protože tento
desetiletími prověřený základní princip nalézání řešení na úseku územního plánování byl
v poslední době dotčenými orgány i soudy ignorován, hned při vzniku myšlenky byly
vyžadovány detaily řešení nenáležející posuzované dokumentaci a měřítkům jejího řešení,
včetně zaměňování posouzení vlivů koncepcí (SEA) a posouzení vlivů záměrů (EIA) na
životní prostředí a Naturu 2000, bylo nutné přistoupit k novele stavebního zákona.
K bodu 51 - § 37 a 38
§ 37 odst. 1 se oproti dosavadnímu znění nemění.
K § 37 odst. 2 – pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje i zadání regulačního
plánu, musí proběhnout spolu s projednáním návrhu zásad i oznámení příslušnému úřadu
životního prostředí a zjišťovací řízení z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a vlivu
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Výsledkem je zjištění, zda některé záměry
obsažené v regulačním plánu budou v průběhu jeho pořizování posuzovány (EIA).
Navrhuje se upřesněné znění § 37 odstavců 3 a 4, ve kterém se stanoví postup
společného projednání návrhu zásad a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Toto
vyhodnocení obsahuje i vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pro jehož projednání se tak
stanoví zvláštní úprava ve vztahu k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem
je upřesnění administrativních postupů s ohledem na jejich ekonomii. Pokud dotčený orgán
neuplatní stanovisko ve stanovené lhůtě, neznamená to jeho souhlas s navrhovaným řešením;
touto svou nečinností deleguje ochranu veřejných zájmů a jejich konkretizaci na pořizovatele,

- 194 který prokázání souladu s příslušným zákonem, podle kterého dotčený orgán hájí veřejné
zájmy, musí uvést v odůvodnění návrhu zásad územního rozvoje .
Doplňuje se povinnost zveřejnění návrhu zásad a vyhodnocení vlivů a zakotvuje se
oprávnění veřejnosti podávat k nim připomínky. Důvodem této úpravy je snaha důsledně
zohlednit Aarhuskou úmluvu. Stávající znění stavebního zákona vycházelo důsledně z
ustanovení správního řádu o projednání návrhu opatření obecné povahy, kde projednání s
dotčenými orgány předchází projednání s veřejností. Řečená úmluva však klade důraz na
včasnou účast veřejnosti v administrativních postupech, které mohou svým výsledkem
významně ovlivnit životní prostředí.
V § 37 odst. 5 se dosavadní právní úprava rozšiřuje o přizvávání Ministerstva
životního prostředí ke konzultacím se sousedními státy s ohledem na možné přeshraniční
vlivy na životní prostředí.
V § 37 odst. 6 se nově uvádí forma a rámcový obsah vyjádření ústředních správních
úřadů k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.
K § 37 odst. 7 – stávající právní úprava posuzování vlivů zásad územního rozvoje na
udržitelný rozvoj území zahrnující posuzování vlivů na životní prostředí explicitně
nestanovila samostatný procesní krok pro vydání stanoviska k posouzení vlivů koncepce
na životní prostředí („stanovisko SEA“), pouze stanovila, že toto stanovisko a jeho
vypořádání musí být součástí odůvodnění. Tato skutečnost vyvolala rozdílné výklady –
Ministerstvo pro místní rozvoj požadovalo úsporný postup s vydáním stanoviska SEA spolu s
ostatními stanovisky dotčených orgánů (ve stejné etapě a při dodržení týchž procesních
podmínek), kdežto Ministerstvo životního prostředí trvalo na tom, aby stanovisko bylo
vydáváno až po řízení o vydání opatření obecné povahy po vyhodnocení všech stanovisek,
námitek a připomínek a navazující závěrečné úpravě návrhu zásad územního rozvoje.
Navržené řešení akceptuje požadavky resortu životního prostředí a upřesňuje proces
projednání tak, že „stanovisko SEA“ je vydáváno v samostatném procesním kroku se
samostatnou lhůtou na základě návrhu zásad územního rozvoje, stanovisek dotčených orgánů
a připomínek veřejnosti. Dále je v odstavci upravena možnost prodloužit lhůtu pro vydání
„stanoviska SEA“ o 30 dní na žádost Ministerstva životního prostředí. Toto nesystémové
opatření bylo do návrhu zákona doplněno na základě řešení rozporu v meziresortním
připomínkovém řízení. Pokud by „stanovisko SEA“ nebylo vydáno ani po 60 dnech od
doručení podkladů (tedy v prodloužené lhůtě), lze zásady územního rozvoje vydat i bez
tohoto stanoviska. Tento postup neznamená, jak by se mohlo pod vlivem současné praxe na
první pohled zdát, nenaplnění požadavků směrnice 2001/42/EC, naopak, v souladu se
směrnicí a na rozdíl od postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí musí
pořizovatel jako „předkladatel koncepce“ vždy zohlednit výsledky posouzení vlivů na
udržitelný rozvoj včetně posouzení vlivů na životní prostředí a území Natura 2000 (srov. § 38
odst. 2).
V § 37 odst. 8 se nově upravuje postup v případě zjištění negativního vlivu zásad na
území Natura 2000. Tento postup zohledňuje požadavky směrnice Rady 92/43/EHS ze dne
21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, planě rostoucích rostlin a volně žijících
živočichů. Současná právní úprava transponuje požadavky směrnice převzetím obdobného
mechanismu jako je zakotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny s úpravami vynucenými
zvláštnostmi územního plánování. Toto řešení se však neosvědčilo, neboť ustanovení o
ochraně soustavy Natura 2000 jsou trvale v centru pozornosti Soudního dvora EU a jeho
rozhodnutí posouvající význam souvisejících ustanovení si vynucují úpravu transposičních
předpisů. Za těchto okolností by se stavební zákon musel měnit vždy souběžně se zákonem o
ochraně přírody a krajiny. Proto je navrženo nové řešení, a to řešení odkazem na postup podle
obecné úpravy řešení negativních vlivů na území Natura 2000 v zákoně o ochraně přírody a

- 195 krajiny, s tím, že odchylky nutné pro aplikovatelnost postupu na politiku územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci jsou stanoveny přímo v zákoně o ochraně přírody a krajiny.
To umožní pružně reagovat na případné řízení o infringementu v zákoně o ochraně přírody a
krajiny, aniž by musel být měněn stavební zákon.
V § 37 odst. 9 a 10 je nově řešeno postavení ministerstva a jím uplatňovaného
stanoviska tak, aby byly zachovány dosavadní pravomoci, ale došlo k výraznému snížení
administrativní i časové náročnosti pro pořizovatele, tj. krajský úřad. Bylo toho dosaženo
ve spojení s odstavcem 3, zejména souběhem některých činností s projednáváním s dotčenými
orgány. Po věcné stránce se uvedené odstavce oproti dosavadní právní úpravě mění jen
částečně (dříve § 38 zákona). V případě neuplatnění stanoviska ministerstvem toto souhlasí
s předloženým návrhem; zajištění souladu s politikou územního rozvoje a koordinaci využití
území pak musí být (zpravidla pořizovatelem) prokázána v odůvodnění zásad územního
rozvoje. Vypouští se část úpravy, podle které nižší orgán mohl vyvolat rozpor s orgánem
vyšší instance. Odstraňuje se tak průlom do systému hierarchického uspořádání státní správy.
Ustanovení § 38 upravuje činnosti předcházející zahájení veřejného projednání. V
souladu se správním řádem se vyžaduje, aby došlo k vyřešení rozporů mezi dotčenými orgány
nebo mezi pořizovatelem – orgánem územního plánování – a dotčeným orgánem ještě před
veřejným projednáním. Vyhodnocení výsledků projednání obsahuje i vyhodnocení
připomínek a návrh na zohlednění stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí; toto stanovisko není podle zvláštního právního předpisu obsahově závazné, ze
závažných důvodů se může zastupitelstvo kraje od stanoviska odchýlit, musí tuto skutečnost
zdůvodnit a důvody zveřejnit.
Na základě stanovisek a připomínek zastupitelstvo rozhodne o výběru nejvhodnější
varianty řešení. Postup řeší odstavec 2. Předpokládá se, že zastupitelstvo může požadovat
ještě určitou úpravu vybrané varianty proti předloženému návrhu a v tom případě schválí
podmínky k úpravě. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s ochranou veřejných zájmů
vyjádřenou ve stanoviscích dotčených orgánů nebo výsledku řešení rozporů. Zároveň se
odstraňuje nadbytečná administrativa s projednáváním a schvalováním změny zprávy o
uplatňování zásad územního rozvoje za uplynulé období, která je zadáním pro aktualizaci.
Tímto postupem nejsou ohrožena ničí práva, protože upravený návrh je v navazujícím řízení
projednáván s možností uplatňovat stanoviska, připomínky a námitky. Opět se zde uplatňuje
jeden z hlavních principů územního plánování – postupné nalézání optimálního řešení.
Vzhledem ke skutečnosti, že při vydávání zásad územního rozvoje musí být skloubeny
zájmy samosprávy i státní správy hájící veřejné zájmy, může zastupitelstvo odmítnout
předložený návrh zásad a schválit pokyny pro zpracování nového návrhu, čímž vrátí návrh
do nového projednání. Nemůže ale schválit návrh v rozporu s veřejnými zájmy chráněnými
zvláštními právními předpisy. Pokyny pro zpracování návrhu se mohou odchýlit od zadání
bez toho, že by se zadání znovu projednávalo a schvalovalo.
K bodům 52 a 53 - § 39 odst. 1, 2 a 4
Stavební zákon počítá s veřejným projednáním návrhu zásad územního rozvoje.
Novela zpřesňuje doručování tohoto návrhu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
a oznámení o veřejném projednání v návaznosti na úpravu doručování písemností podle § 20.
Novelou se doplňuje pořizovateli povinnost přizvat k veřejnému projednání i Ministerstvo pro
místní rozvoj tak, aby mohlo uplatnit své stanovisko k námitkám a připomínkám z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje a zajištění koordinace širších územních vztahů.
Novela nově upravuje lhůtu pro připomínky, námitky a stanoviska. Uplatňování
připomínek, námitek a stanovisek k nim ihned po skončení výkladu řešení bylo sice pro kraj
časově výhodné, ale z hlediska možnosti reagovat na předložený návrh problematické. Novela
současně řeší častý problém, kdy se některý orgán (mnohdy z vážných důvodů) nedostaví na
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projednání stanoviska k částem řešení, která byla na základě vyhodnocení projednání
předcházejícího veřejnému jednání změněna. Poté se k jeho stanovisku nepřihlíží.
Z judikatury Nejvyššího správního soudu (například rozsudky Nejvyššího správního
soudu 2 Ao 2/2008 – 62, 1 Ao 2/2009-86), vyplývá požadavek, že musí být dotčeným
orgánům vždy dána možnost vyjádřit se k připomínce nebo námitce uplatněné při veřejném
projednání návrhu územně plánovací dokumentace. Pořizovatel je povinen zajistit vyjádření
dotčeného orgánu, a to i po uplynutí lhůty stanovené stavebním zákonem. Pak by ovšem
mohla nastat situace, kdy pro nečinnost dotčeného orgánu by byl na dlouhou dobu zablokován
proces pořizování územně plánovací dokumentace. Řešení nečinnosti s využitím správního
řádu je velmi zdlouhavé a pro územní plánování nevyhovující. Novela stavebního zákona
stanoví, že se dotčený orgán (a Ministerstvo pro místní rozvoj jako nadřízený správní orgán)
může k uplatněným připomínkám a námitkám vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek. S marným uplynutím této lhůty
spojuje zákon fikci souhlasu s navrženým rozhodnutím o námitkách a navrženým
vypořádáním připomínek. Uvedená právní úprava přenáší v případě nečinnosti dotčeného
orgánu odpovědnost na pořizovatele. Pořizovatel je povinen zabezpečit i veřejné zájmy hájené
tímto dotčeným orgánem a soulad se speciálním zákonem musí po vlastním uvážení
zdůvodnit v odůvodnění zásad územního rozvoje.
Nově se umožňuje uplatňovat námitky i oprávněnému investorovi, tj. vlastníkovi,
správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury.
K bodům 54 a 55 - § 39 odst. 5
Na základě výsledku projednání může dojít k úplnému přepracování návrhu
(§ 38 odst. 3) nebo k podstatné úpravě, u které nebyl stanoven postup projednání s orgánem
posuzování vlivů na životní prostředí a orgánem ochrany přírody z hlediska posouzení vlivů
na životní prostředí a na území Natura 2000. Proto se doplňuje procesní krok zajišťující
naplnění požadavků práva EU ve vztahu k tomuto posuzování. Opakovanému veřejnému
projednání již nepředchází společné jednání s dotčenými orgány, protože podstatné úpravy lze
i z hlediska veřejných zájmů zodpovědně posoudit při jednom projednání. Při opakovaném
veřejném projednání už nelze uplatňovat stanoviska, připomínky a námitky k částem řešení,
které nebyly od původního veřejného projednání měněny.
K bodu 56 - § 40 odst. 2
Navrhuje se, aby součástí odůvodnění zásad územního rozvoje nebylo vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, ale základní informace o jeho výsledcích. Tato úprava
vychází z praktických zkušeností při implementaci stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území totiž představuje značně obsáhlý expertní elaborát, jehož studium
může pro zastupitelstva představovat vážný časový problém. Zpráva naopak přinese účelné a
úsporné shrnutí výsledků posouzení vlivů na životní prostředí a z něho plynoucího usměrnění
řešení zásad územního rozvoje.
Odkazem na § 37 odst. 7 se upřesňuje označení stanoviska Ministerstva životního
prostředí k vyhodnocení vlivů zásad na životní prostředí. Přesné označení v souladu se
zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí odstraňuje pochybnosti o vztahu tohoto
stanoviska k předmětnému zákonu.
Z důvodu přehlednosti se z původního písmene c) § 40 odstavce 2 vyděluje sdělení
o způsobu zohlednění tzv. stanoviska SEA. Jeho zohlednění je významným úkonem
naplňujícím požadavek směrnice o posuzování vlivů plánů na životní prostředí2). Jak již bylo
2)

Směrnice č. 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých
plánů a programů na životní prostředí.
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životní prostředí není podle zvláštního právního předpisu závazné, ze závažných důvodů se
může zastupitelstvo kraje od stanoviska odchýlit, musí však tuto skutečnost zdůvodnit a
důvody zveřejnit.
Z úvodní části odstavce 2 se vypouští, kdo odůvodnění zpracovává, protože komplexní
zdůvodnění podle písmene e) zpracovává projektant (tak jako ostatní části odůvodnění zásad
územního rozvoje, které mohou předcházet projednání). Za výslednou podobu návrhu
odůvodnění však zodpovídá pořizovatel, tj. krajský úřad.
K bodu 57 a 59 - § 42 odst. 1, 2 a 4
Navrženým ustanovením se upřesňuje postup projednání zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje, a to i v návaznosti na specielní požadavky zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny. Stávající právní úprava
ukládala pořizovateli návrh zprávy pouze konsultovat s dotčenými orgány. Podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí je však nutné, aby si pořizovatel opatřil stanovisko, ve
kterém tento orgán stanoví požadavky na obsah a rozsah posouzení vlivů na životní prostředí,
podobně zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá pořizovateli opatřit si stanovisko orgánu
ochrany přírody z hlediska vlivů „zamýšlené koncepce“ na území Natura 2000. Proto se
navrženým ustanovením uvádí znění stavebního zákona do souladu s těmito výslovnými
požadavky zvláštních zákonů. Ze stejných důvodů a na základě připomínek uplatněných
v meziresortním připomínkovém řízení se nově upravuje lhůta pro vydání stanoviska orgánu
ochrany přírody tak, aby chronologicky předcházelo stanovisku Ministerstva životního
prostředí z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a aby mohlo být tomuto
ministerstvu zasláno. Tím je umožněno, aby stanovisko Ministerstva životního prostředí ke
zprávě o aktualizaci zásad územního rozvoje zohlednilo obsah stanoviska orgánu ochrany
přírody. Tím se postupy posuzování podle stavebního zákona přibližují postupům podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny a tím i
zažité praxi dotčených orgánů.
S výše uvedenými dvěma výjimkami neuplatňují dotčené orgány ke zprávě stanoviska,
ale jen vyjádření s požadavky na obsah zprávy vyplývající z právních předpisů, na jejichž
základě hájí veřejné zájmy. Vzhledem ke skutečnosti, že zpráva je současně fakticky zadáním
pro aktualizaci zásad územního rozvoje, nemohou tak zakázat prověřit nějaký záměr, ale až
v případě, že se v návrhu aktualizace prokáže jeho nepřípustnost z hlediska veřejných zájmů,
mohou k aktualizaci uplatnit záporné stanovisko.
V odstavci 2 se doplňuje zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje a zakotvuje se oprávnění veřejnosti podávat k němu připomínky. Důvodem této
úpravy je snaha dokonaleji zohlednit Aarhuskou úmluvu, která klade důraz na včasnou účast
veřejnosti v administrativních postupech, jež mohou svým výsledkem významně ovlivnit
životní prostředí.
K bodu 58 - § 42 odst. 3
Stanovuje se povinnost upravit zprávu podle výsledku projednání, což bylo dosud jen
nepřímo dovozováno. Ve vztahu k dotčeným orgánům může být výsledkem projednání i
výsledek řešení rozporů podle § 4 odst. 8 tohoto zákona za použití § 136 odst. 6 správního
řádu. Lhůta pro předložení zprávy se prodlužuje ze 2 let na max. 4 roky; tím se lhůta
sjednocuje s ostatními druhy územně plánovací dokumentace. Dřívější předložení zprávy se
tím nevylučuje.
K bodu 60 - § 42 odst. 6 a 7
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rozhodnutím podle správního řádu nebo soudního řádu správního, a také v případech, kdy
byla následně schválena politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje jsou s ní
v rozporu. Uvedený postup se použije i v případě, kdy zastupitelstvo kraje rozhodne o
aktualizaci z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm.
k) body 1 a 2] na návrh oprávněného investora (pojem viz § 39 odst. 2). Vzhledem k tomu, že
zadáním této aktualizace nebude (z důvodu nadbytečnosti nebo potřeby urychlit vytvoření
podmínek pro přípravu veřejné dopravní nebo technické infrastruktury) zpráva o uplatňování
zásad územního rozvoje za uplynulé období, musí být v rozhodnutí zastupitelstva kraje
uveden obsah aktualizace. V případě zrušení části zásad územního rozvoje je přípustné, aby
zastupitelstvo kraje rozhodlo, že aktualizace nebude pořizována v případech, kdy zrušená část
je zcela samostatnou částí řešení (pokud se nejednalo např. o část koridoru silnice, technické
infrastruktury apod.). Zrušením části zásad územního rozvoje je myšlen i případ, kdy dojde ke
zrušení části aktualizace.
Dojde-li ke zrušení celých zásad územního rozvoje (nebo celé jejich aktualizace)
rozhodnutím podle správního řádu nebo soudního řádu správního, při pořizování zrušených
zásad (nebo zrušené aktualizace) se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením
zpochybněn.
Odstavec 7 stanoví, že je-li aktualizace zásad územního rozvoje vyvolána výhradní
potřebou navrhovatele (např. oprávněného investora), může kraj podmínit pořízení této
aktualizace nejen částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na tuto aktualizaci, ale také může
od navrhovatele vyžadovat úhradu nákladů na změny územních plánů vyvolaných aktualizací
zásad územního rozvoje, které musí kraj obcím uhradit. Úhrada od navrhovatele by byla
směřována kraji.
K bodu 61 - § 43 odst. 1
Stavební zákon je založen na principu subsidiarity, tj., že se maximum rozhodování o
změnách v území [viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona] ponechává na těch úrovních veřejné
správy, které mají pro toto rozhodování dostatečně informace s tím, že vládě je vyhrazeno
řešení záležitostí republikového významu v politice územního rozvoje a krajům je vyhrazeno
řešení záležitostí nadmístního významu v zásadách územního rozvoje. Tento princip však
nebyl v zákoně dostatečně explicitně vyjádřen, což vyvolalo aplikační problémy a vyplynulo
mj. také z rozsudků Nejvyššího správního soudu.
Bez novely stavebního zákona je řešení problémů nadmístního významu [viz § 2
odst. 1 písm. h) zákona] - např. záměru silničního obchvatu dvou obcí, jiné dopravní nebo
technické infrastruktury zasahující do území více obcí nebo občanského vybavení sloužícího
několika obcím velmi časově a procesně náročné. Nejprve je rámec pro řešení nadmístních
záměrů nebo problémů nutné upravit aktualizací zásad územního rozvoje, na jejím základě
změnit územní plány dotčených obcí a teprve v souladu s nimi je pak možné zahájit přípravu
pro územní řízení.
Novela tento neodůvodněně složitý procesní postup odstraňuje tím, že umožňuje
obcím řešit v územním plánu záležitosti nadmístního významu, a to i v případě, že nejsou
obsaženy v zásadách územního rozvoje. Podmínkou takového postupu je, že krajský úřad
nevyloučí ve svém stanovisku k územnímu plánu, že uvedené záležitosti nadmístního
významu mohou být součástí územního plánu.
K bodu 62 - § 43 odst. 2
Podmínka vydání regulačního plánu z podnětu (většinou z vlastního podnětu
zastupitelstva) nebo pořízení a schválení územní studie blokuje využití území obdobně jako
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vydán a u územní studie schválena pořizovatelem její využitelnost a tato studie zapsána do
evidence územně plánovací činnosti; po marném uplynutí této lhůty musí být umožněno
vydávání územních rozhodnutí.
U regulačního plánu na žádost by mohlo dojít k situaci, kdy žadatel splnil všechny
zákonem stanovené požadavky a zastupitelstvo obce (v samostatné působnosti) přesto
nerozhodlo o vydání regulačního plánu. V tom případě se ze zákona po uplynutí uvedené
roční lhůty ruší podmínka vydání regulačního plánu na žádost a je umožněno žadateli požádat
o vydání územního rozhodnutí. V územním řízení je obci zachováno postavení účastníka
řízení a i v tomto případě může proto obec hájit svá práva, ale už o nich (na rozdíl od
vydávání regulačního plánu) nerozhoduje. Tento princip platil již před novelou, dochází však
ke zkrácení lhůty pro vydání regulačního plánu na 1 rok. Vzhledem k tomu, že při
projednávání regulačního plánu na žádost probíhá už jen veřejné projednání bez předchozích
etap pořizování, je roční lhůta více jak dvojnásobná oproti lhůtě skutečně potřebné pro vydání
tohoto regulačního plánu.
Nově se umožňuje zastupitelstvu obce podmínit rozhodování též uzavřením dohody o
parcelaci. Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní zkratka vztahující se k dohodě o parcelaci
byla dosud v § 66 odst. 2, bylo ji nutné přenést do tohoto ustanovení. Plocha, ve které je
rozhodování podmíněno dohodou o parcelaci nemusí být shodná s plochou s rozdílným
způsobem využití (v ní může být i víc ploch podmíněných dohodou.
K bodu 63 - § 43 odst. 3
Novela reaguje na situaci, kdy jsou v rozporu s obsahem a účelem územního plánu,
které jsou stanoveny právními předpisy, vyžadovány detaily řešení odpovídající územnímu
rozhodnutí nebo regulačnímu plánu, který nahrazuje územní rozhodnutí a je vyžadováno
posuzování vlivů na úrovni záměru (EIA) již v rámci posuzování vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území (má být vyžadována jen SEA). Tato změna má zamezit opakovanému
posuzování vlivů záměru. Novela se netýká jen posuzování vlivů, ale také požadavků
dotčených orgánů na podrobnosti neodpovídající obsahu a účelu územního plánu, které jsou
stanoveny právními předpisy. Pro tuto část novely platí obdobně odůvodnění k § 36 odst. 3.
K bodu 64 - § 43 odst. 4
Jedná se pouze o legislativně technickou úpravu ve vztahu na vypuštění § 48 a 49.
K bodu 65 - § 44
I investorovi veřejné dopravní a technické infrastruktury, i když není občanem obce
ani vlastníkem nemovitosti na území obce, se novelou umožňuje navrhnout zastupitelstvu
obce pořízení územního plánu nebo jeho změny.
K bodům 66 a 67 - § 45 odst. 1 a 4
Novela odstraňuje pochybnosti, kdo má hradit vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území. Úprava souvisí se skutečností, že po této novele nebude uvedené
vyhodnocení součástí územního plánu (nebude muset být množeno pro každého zastupitele,
zasíláno určeným orgánům po vydání spolu s územním plánem apod.).
K bodu 68 - § 47 odst. 1
Toto ustanovení bylo dosud uvedeno ve vyhlášce č. 500/2006 Sb. Protože se jedná
o povinnost, je třeba jej převzít do zákona. Obsahem doplňujících průzkumů a rozborů je to,
co není obsahem územně analytických podkladů a je přitom nezbytné pro zpracování návrhu
zadání územního plánu. Obsah a rozsah doplňujících průzkumů a rozborů stanovuje
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podle problematiky konkrétního území a podkladů, které má k dispozici.
Pro zpřesnění se zavádí legislativní zkratka „určený zastupitel“, tento pojem stavební
zákon před novelou již používal, ale nedefinoval.
K bodu 69 - § 47 odst. 2 a 3
Projednání návrhu zadání je založeno na principu, že dotčené orgány (s výjimkou
orgánu příslušného k posuzování vlivů na životní prostředí a příslušného orgánu ochrany
přírody z hlediska posouzení vlivu na území Natura 2000, které uplatňují stanoviska)
uplatňují k návrhu zadání vyjádření s požadavky na to, co by mělo být v územním plánu
řešeno, nemají ale pravomoc vylučovat nebo omezovat prověření určitých změn v území a
záměrů. Mají však možnost je v návrhu územního plánu odmítnout s ohledem na ochranu
veřejných zájmů, která je jim na základě zvláštních právních předpisů svěřena. Účelem
vyjádření dotčeného orgánu při projednávání návrhu zadání územního plánu není tedy
posuzovat záměry, které budou teprve návrhem územního plánu prověřovány.
Navrženým ustanovením se dále upřesňuje postup projednání zadání územního plánu
v návaznosti na specielní požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona
o ochraně přírody a krajiny. Stávající právní úprava pouze konstatovala, že dotčené orgány
mohou uplatnit své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních
předpisů. Toto znění však není plně v souladu s úpravou zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle prvého z nich je nutné, aby
si pořizovatel opatřil stanovisko, ve kterém „příslušný úřad“ stanoví požadavky na obsah
a rozsah posouzení vlivů na životní prostředí („stanovisko SEA“), podobně zákon o ochraně
přírody a krajiny ukládá pořizovateli opatřit si stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska
vlivů „zamýšlené koncepce“ na území Natura 2000. Proto se navrženým ustanovením uvádí
znění stavebního zákona do souladu s těmito výslovnými požadavky zvláštních zákonů a
ukládá se vydat uvedená stanoviska podmiňující další postupy. Současně se stanoví lhůta pro
vydání stanoviska orgánu ochrany přírody tak, aby jeho stanovisko mohlo být podkladem pro
„stanovisko SEA“, neboť tento postup přesněji odpovídá obecným ustanovením zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o ochraně přírody a krajiny a zažité praxi obou
dotčených orgánů.
Odstavec 2 dále odstraňuje dosavadní několikerý význam výrazu „krajský úřad“, kdy
bez bližšího rozlišení v textu zákona byl krajský úřad chápán jednou jako nadřízený orgán
územního plánování, podruhé jako orgán příslušný podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a někdy dokonce v obojím významu.
Při uplatňování stavebního zákona se projevily nepřesnosti této úpravy spočívající
v ne zcela vyjasněném vztahu k některým konkrétním ustanovením zákona o ochraně přírody
a krajiny a zejména zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Cílem navrhovaného
znění odstavce 3 je tyto vztahy vyjasnit. Proto se uvádí normativní odkazy na konkrétní
ustanovení obou předmětných zákonů a stanoví se, podle kterých ustanovení zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad jako příslušný úřad (tj. orgán příslušný
k posuzování vlivů na životní prostředí) podle tohoto zákona postupuje při vydání svého
stanoviska.
K bodu 70 - § 47 odst. 4
K návrhu zadání uplatňuje kdokoliv připomínky, dotčené orgány a krajský úřad jako
nadřízený orgán územního plánování uplatňují svá vyjádření s požadavky na obsah územního
plánu, které, pokud nevyplývají přímo ze zákona, ale jen z uvážení orgánu, nejsou
pro zastupitelstvo obce závazné (na rozdíl od stanovisek k návrhu). Pouze dva orgány
(krajský úřad jako orgán příslušný podle zákona o posuzování vlivů a příslušný orgán ochrany
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řešením rozporů podle § 136 odst. 6 správního řádu, a sousední obce uplatňují své podněty.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh zadání ještě nenavrhuje žádné konkrétní řešení ale pouze
uvádí požadavky, co má být v územním plánu řešeno, nemají zde zvláštní postavení vlastníci
pozemků a staveb. Ti mohou uplatňovat námitky až k návrhu územního plánu při veřejném
projednání. Toto vše je u návrhu zadání zahrnuto pod souhrnný pojem „výsledky projednání“.
Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky projednání u návrhu územního plánu a u jeho zadání se
liší, není zde zaváděna legislativní zkratka, ale význam pojmu se vždy odvozuje logickým
výkladem.
K bodu 71 - § 47 odst. 5
Jedná se o legislativně technickou úpravu ve vazbě na zrušení konceptu územního
plánu a přenesení posuzování variant řešení do společného jednání k návrhu územního plánu.
K bodu 72 - § 48 a 49
Stavební zákon platný do konce roku 2006 stanovoval jako povinné etapy pořizování
územního plánu obce zadání, koncept a návrh. Tím, že po přijetí nového stavebního zákona
došlo k vydávání územního plánu formou opatření obecné povahy, rozdělilo se v souladu s
požadavky správního řádu projednávání návrhu na 2 etapy: společné jednání s dotčenými
orgány a veřejné projednání; koncept se pak zpracovával jen v případech, kdy bylo
vyžadováno variantní řešení. Novela navrhuje podstatné zjednodušení bez újmy na právech
veřejnosti, vlastníků nebo dotčených orgánů. Účel a povinnosti, které dosud vyplývaly z
konceptu, se přenášejí do první etapy projednání návrhu – společného jednání – viz úprava §
50 odst. 3. V této etapě může být ještě návrh variantní a teprve po výběru výsledné varianty se
návrh upraví a výsledný invariantní návrh je projednáván na veřejném projednání a následně
vydán. Tato úprava si vyžádala doplnění první etapy projednávání návrhu o jeho zveřejnění,
umožňující uplatnění připomínek k variantám a mezi společným jednáním a veřejným
projednáním rozhodnutí o výběru výsledné varianty zastupitelstvem obce.
Zrušení konceptu územního plánu přináší časovou úsporu cca 9 měsíců, u větších měst
i více jak 1 rok.
K bodu 73 - § 50 a 51
Změna § 50 odst. 1 obsahuje jen legislativně technické úpravy ve vztahu k jiným
měněným částem zákona.
Ke společnému jednání se zvou dotčené orgány a krajský úřad, kterému se zároveň
předá návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů. Krajský úřad pak uplatňuje stanovisko jako
nadřízený orgán územního plánování podle odst. 8 a jako orgán příslušný podle zákona
o posuzování vlivů podle odst. 4. Na společné jednání se nezvou sousední obce, které ale
mohou uplatnit připomínky shodně jako veřejnost. Sousední obce se zvou k veřejnému
projednání (§ 52).
Ustanovení § 50 odst. 2 a 3 upřesňují způsob projednání vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud je územní plán takto posuzován. Důvodem upřesnění jsou
pochybnosti vyvolané dřívější úpravou, která pojednávala o projednání návrhu územního
plánu, aniž by výslovně stanovila, zda se jím myslí návrh územního plánu včetně odůvodnění
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, nebo pouze vlastní návrh územního plánu. V
odstavci druhém se dále doplňuje ustanovení o samostatném projednání návrhu zadání
regulačního plánu, pokud je v zadání územního plánu obsažen požadavek na zpracování
zadání regulačního plánu v územním plánu. Na základě zkušeností z uplatňování stavebního
zákona a v dohodě s Ministerstvem životního prostředí se doplňuje projednání zadání
regulačního plánu tak, aby byly naplněny požadavky zákona o posuzování vlivů na životní
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především znamená, že při projednávání územního plánu, který obsahuje zadání regulačního
plánu, proběhne souběžně zjišťovací řízení k tomuto zadání.
Pokud dotčený orgán neuplatní stanovisko ve stanovené lhůtě, neznamená to jeho
souhlas s navrhovaným řešením; touto svou nečinností deleguje ochranu veřejných zájmů a
jejich konkretizaci na pořizovatele, který prokázání souladu s příslušným zákonem, podle
kterého dotčený orgán hájí veřejné zájmy, musí uvést v odůvodnění návrhu územního plánu.
Při doručování písemností podle odstavce 3 se uplatní § 20 tohoto zákona, jako
speciální úprava doručování vůči správnímu řádu. Připomínky se uplatňují u pořizovatele (ne
u obce, jejíž úřad není pořizovatelem), protože pořizovatel musí připomínky vyhodnotit.
Ustanovení § 50 odst. 4 upravuje postup přeshraničního posouzení vlivů na životní
prostředí, případně na území Natura 2000 v souladu s právem EU. Způsob řešení je zachován,
ustanovení je nově umístěno.
Ustanovení § 50 odst. 5 zachovává původní znění § 50 odst. 3, který je v důsledku
vložení nových odstavců nově očíslován. Právní úprava není měněna.
Nově navrhovaný § 50 odstavec 6 upravuje samostatný procesní krok pro vydání tzv.
„stanoviska SEA“, zajišťují se podklady pro toto stanovisko a upřesňuje se vztah tohoto
stanoviska k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebnímu zákonu. Důvodem
navrhované úpravy je skutečnost, že ze stávající právní úpravy není postavení a časové
zařazení „stanoviska SEA“ dovoditelné bez nezanedbatelných pochybností. Dále je v odstavci
upravena možnost prodloužit lhůtu pro vydání „stanoviska SEA“ o 30 dní na žádost krajského
úřadu. Pokud by „stanovisko SEA“ nebylo vydáno ani po 60 dnech od doručení podkladů (tj.
v prodloužené lhůtě), lze územní plán vydat i bez tohoto stanoviska. V souladu se směrnicí
2001/42/EC (a na rozdíl od postupů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)
musí pořizovatel jako „předkladatel koncepce“ vždy zohlednit výsledky posouzení vlivů na
udržitelný rozvoj včetně posouzení vlivů na životní prostředí a území Natura 2000 (srov. § 51
odst. 1).
Ustanovení § 50 odst. 7 (nahrazuje dřívější odstavec 4) řeší postup posuzování vlivů
na území Natura 2000 v případě, kdy je shledán potenciální negativní vliv na tato území. Ze
stejných závažných důvodů, jako bylo uvedeno u § 37 odst. 7, se nahrazuje stávající model
řešení postupu posuzování vlivů na území Natura 2000 normativním odkazem na zákon o
ochraně přírody a krajiny.
Ustanovení § 50 odst. 8 a 9 nově upravují stanovisko krajského úřadu jako
nadřízeného orgánu územního plánování, a to časově méně náročným způsobem (není
samostatnou etapou pořizování v samostatné lhůtě nepřekrývající se s jinými činnostmi).
Respektuje se názor Legislativní rady vlády uplatněný již při projednávání zákona v roce
2005 a nevyžaduje se předběžná kontrola dodržování právních předpisů, protože územní plán
vydaný formou opatření obecné povahy je po nabytí účinnosti přezkoumatelný. Ostatní
ustanovení se věcně liší od dosavadní právní úpravy jen minimálně. V případě neuplatnění
stanoviska krajským úřadem zodpovídá za zajištění souladu návrhu územního plánu
s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem (tj. zásadami
územního rozvoje a regulačním plánem vydaným krajem) a za koordinaci využití území
pořizovatel; zajištění tohoto souladu a koordinace pak musí být (zpravidla pořizovatelem)
prokázáno v odůvodnění územního plánu.
Novela reaguje v § 51 odst. 1 na skutečnost, že výsledkem projednání může být i
dohoda ústředních orgánů nebo rozhodnutí vlády o řešení rozporu, které má přednost před
takto překonaným stanoviskem dotčeného orgánu. Pojem „výsledky projednání“ zahrnuje
všechna stanoviska dotčených orgánů, řešení rozporů, stanovisko krajského úřadu jako
nadřízeného orgánu územního plánování, které není překonatelné řešením rozporů, stanovisko
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prostředí, které nemá povahu stanoviska dotčeného orgánu, a uplatněné písemné připomínky.
Účast určeného zastupitele na vyhodnocení výsledků projednání zajišťuje vliv
voleného orgánu na činnost pořizovatele v průběhu přípravy nejdůležitějších dílčích
rozhodnutí, která ovlivňují podobu návrhu předkládaného zastupitelstvu.
K § 51 odst. 2 – dotčené orgány nevybírají nejvýhodnější variantu, ale uplatňují
podmínky ke každé variantě samostatně. Posouzení, která varianta je při splnění stanovených
podmínek optimální, přísluší volenému orgánu, tj. příslušnému zastupitelstvu obce.
Předpokládá se, že zastupitelstvo může požadovat ještě určitou úpravu proti předloženému
návrhu a v tom případě schválí podmínky k úpravě. Tyto podmínky nesmí být v rozporu
s ochranou veřejných zájmů vyjádřenou ve stanoviscích dotčených orgánů nebo výsledku
řešení rozporů. Zároveň se odstraňuje nadbytečná administrativa s projednáváním a
schvalováním změny zadání územního plánu. Tímto postupem nejsou ohrožena ničí práva,
protože upravený návrh je v navazujícím řízení veřejně projednáván s možností uplatňovat
stanoviska, připomínky a námitky. Opět se zde uplatňuje jeden z hlavních principů územního
plánování – postupné nalézání optimálního řešení.
K § 51 odst. 3 – při zvlášť rozsáhlých změnách oproti předloženému návrhu nebo je-li
potřeba prověřit ještě jinou variantu řešení, která nebyla předmětem projednání apod.,
předloží pořizovatel zastupitelstvu ke schválení pokyny pro zpracování (nového znění)
návrhu.
Postup po projednání návrhu územního plánu se upřesňuje a doplňuje s ohledem
na postupy posuzování vlivů na životní prostředí. Především je třeba řešit situaci, kdy se
pořizovatel rozhodne na základě výsledků dosavadního projednání návrhu územního plánu
nechat zpracovat nový návrh územního plánu. Pro tento případ se doplňují ustanovení
o nezbytném projednání návrhu nových pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
s příslušným úřadem („orgánem SEA“) a orgánem ochrany přírody a krajiny, které stanoví,
zda je třeba tento nový návrh posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska
vlivů na území Natura 2000. V mnohých případech se pokyny pro zpracování nového návrhu
budou odchylovat od schváleného zadání územního plánu. V tomto případě nebude nutné
čekat se schválením uvedených pokynů na naprosto formální projednání a schválení zadání
územního plánu a tyto pokyny budou přímo změnou zadání. Pokyny nesmí být v rozporu
s ochranou veřejných zájmů vyjádřenou ve stanoviscích dotčených orgánů nebo výsledku
řešení rozporů.
K bodu 74 - § 52 odst. 1
Upřesňuje se počítání lhůt a vystavení návrhu (§ 20) již ode dne vyvěšení veřejné
vyhlášky. Přizvání krajského úřadu mu umožňuje uplatnit své stanovisko z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem a z hlediska
zajištění koordinace využití území (širších vztahů). Ostatní části se věcně nemění.
K bodu 75 - § 52 odst. 2
Jedná se o zásadní ustanovení umožňující vlastníkům dotčených pozemků a staveb
uplatňovat námitky k celému návrhu územního plánu v rozsahu, v jakém jsou jejich
nemovitosti dotčeny, nikoliv jen v omezené míře, jak tomu bylo dosud. Touto úpravou se
zohledňuje judikatura Nejvyššího správního soudu. Námitky se nově umožňuje uplatňovat i
oprávněnému investorovi (pojem viz § 39 odst. 2), který je zodpovědný za veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.
K bodům 76 a 77 - § 52 odst. 3
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nedostaví na veřejné projednání a současně nově upravuje lhůtu pro připomínky, námitky a
stanoviska. Uplatňování připomínek, námitek a stanovisek k nim ihned po skončení výkladu
návrhu řešení bylo sice pro pořizovatele a obec časově výhodné, ale z hlediska možnosti
reagovat na předložený návrh problematické.
Nově se dává dotčeným orgánům možnost uplatňovat při veřejném projednání
stanoviska k částem řešení, která byla na základě vyhodnocení projednání předcházejícího
veřejnému jednání změněna, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání bez ohledu na
skutečnost, zda se veřejného jednání zúčastnily. Podklady pro stanovisko si při neúčasti
dotčený orgán obstarává. Po uplynutí lhůty se k jeho stanovisku nepřihlíží. Pořizovatel je
povinen zabezpečit i veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem a soulad se speciálním
zákonem musí po vlastním uvážení zdůvodnit v odůvodnění územního plánu.
K bodu 78 - § 52 odst. 4
I regulační plán vydaný krajem je závazný pro pořizování a vydání územního plánu,
proto by bylo zbytečné projednávat znovu věci, o kterých již bylo závazně rozhodnuto.
K bodu 79 - § 53 odst. 1 až 3
Vypuštění konceptu z textu tohoto odstavce je jen legislativně technická úprava ve
vazbě na jiná ustanovení zákona.
Z judikatury Nejvyššího správního soudu (například rozsudky Nejvyššího správního
soudu 2 Ao 2/2008 - 62, 1 Ao 2/2009 - 86), vyplývá požadavek, že musí být dotčeným
orgánům vždy dána možnost vyjádřit se k připomínce nebo námitce i po uplynutí lhůty
stanovené dosud stavebním zákonem. Pak ovšem nastávala situace, kdy pro nečinnost
dotčeného orgánu byl na dlouhou dobu zablokován proces pořizování územního plánu. Řešení
o nečinnosti s využitím správního řádu je velmi zdlouhavé a pro územní plánování naprosto
nevyhovující. Novela stavebního zákona stanoví, že se dotčený orgán (a krajský úřad jako
nadřízený správní orgán) může k uplatněným připomínkám a námitkám vyjádřit ve lhůtě 30
dnů od obdržení návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek. S marným
uplynutím této lhůty spojuje zákon fikci souhlasu s navrženým rozhodnutím o námitkách a
navrženým vypořádáním připomínek. Uvedená právní úprava přenáší odpovědnost na
pořizovatele.
Na základě výsledku projednání může dojít k úplnému přepracování návrhu (§ 51
odst. 3), nebo k podstatné úpravě, u které není vyžadováno nové společné jednání s dotčenými
orgány, ale postačí opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. U nepodstatné
úpravy, která nezasahuje do veřejných zájmů ani nově negativně neovlivňuje práva vlastníků,
nestanovuje nové veřejně prospěšné stavby apod., se nové projednání nevyžaduje. Novela
upřesňuje činnosti pořizovatele v případě, že se jedná o podstatnou úpravu návrhu, která
významně ovlivní veřejné zájmy v území nebo práva vlastníků pozemků a staveb (odst. 2)
a postup v případě úplného přepracování návrhu (odst. 3).
K bodu 80 - § 53 odst. 5
Stávající znění ukládá předložit zastupitelstvu obce spolu s návrhem územního plánu
mj. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které je součástí odůvodnění.
Z praktických zkušeností při implementaci stavebního zákona však vyplývá, že tento postup
je nehospodárný. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území totiž představuje značně
obsáhlý expertní elaborát, jehož studium může pro zastupitelstva představovat vážný časový
problém. Proto se toto vyhodnocení nahrazuje „zprávou o výsledcích vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území“, která bude představovat účelné a úsporné shrnutí výsledků
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Zpráva bude součástí odůvodnění.
V úvodní části odstavce se již neuvádí, že odůvodnění (původně zde myšleno celé)
zpracovává pořizovatel, protože části, které mohou předcházet projednávání, zpracovává
projektant, např. komplexní zdůvodnění řešení.
Upřesňuje se stanovisko krajského úřadu odvolávkou na ustanovení, kde je detailně
popsáno.
K bodu 81 - § 55 odst. 1
Ze stávajícího znění odstavce 1 není zcela zřejmé, jak se zpráva projednává a kdy
a jakou formou uplatní krajský úřad své upřesňující požadavky na obsah a rozsah posouzení
vlivů na životní prostředí. Dále je současná úprava předepisující konsultace s dotčenými
orgány konfusní zejména ve vztahu k § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož je
nezbytné, aby si pořizovatel vyžádal k návrhu zadání územně plánovací dokumentace
stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů na území Natura 2000. Z těchto důvodů se
precizuje postup včetně uplatnění požadavků Ministerstva životního prostředí z hlediska
posouzení vlivů na životní prostředí a postup uplatnění stanoviska orgánu ochrany přírody z
hlediska vlivů na území Natura 2000.
K bodu 82 - § 55 odst. 2
Změna územního plánu může vycházet ze zprávy o jeho uplatňování za minulé období
v případě, že obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny, nebo může být zpracována
na základě rozhodnutí zastupitelstva o zpracování změny. Postup v druhém případě řeší právě
toto ustanovení.
K bodu 83 - § 55 odst. 3
Doplňuje se postup řešení situace, kdy dojde ke zrušení části územního plánu (v části
území obce se tak rozhoduje jako na území obce, která nemá územní plán) nebo části jeho
změny (v této části platí územní plán v podobě před zrušenou změnou) rozhodnutím podle
správního řádu nebo soudního řádu správního, nebo byla-li následně schválena politika
územního rozvoje, zásady územního rozvoje nebo regulační plán vydaný krajem a územní
plán je s uvedenými dokumentacemi v rozporu. V tomto případě zastupitelstvo obce rozhodne
o pořízení změny územního plánu a vzhledem k tomu, že zadáním této změny nebude
z důvodu nadbytečnosti zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé období, musí být
v rozhodnutí zastupitelstva obce uveden obsah změny. Z uvedených tří případů jedině
v případě zrušení části změny územního plánu je přípustné, aby zastupitelstvo obce rozhodlo
novou změnu nepořizovat v případech, kdy zrušená část je zcela samostatnou částí řešení
(pokud se nejednalo např. o část koridoru silnice, technické infrastruktury apod.).
Dojde-li ke zrušení celého územního plánu nebo celé jeho změny rozhodnutím podle
správního řádu nebo soudního řádu správního, lze postup dovodit výkladem a není třeba jej
upravovat samostatně: při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením
zpochybněn. V případě zrušení změny se připouští, že zastupitelstvo obce může rozhodnout,
že změna pořizována nebude, pokud se nejednalo např. o část koridoru silnice či technické
infrastruktury.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí se nezpracovává v případě, že je obsahem změny územního plánu jen jeho uvedení
do souladu s územně plánovací dokumentací kraje, protože při pořizování zásad územního
rozvoje nebo jejich aktualizace již k posuzování došlo a ani regulační plán vydaný krajem
nemůže obsahovat jiné koncepční záměry, než ty, které již byly při pořizování zásad
posouzeny. U regulačního plánu jsou navíc záměry nahrazující územní rozhodnutí posouzeny
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rozhodnutí o zrušení části územního plánu nebo části jeho změny je nutno stanovit
individuálně, zda bude muset dojít k posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území či nikoliv.
K bodu 84 - § 56
Jedná se o legislativně technickou úpravu ve vazbě na zrušení konceptu územního
plánu.
K bodům 85 až 88 - § 61 odst. 2 až 4, § 62 odst. 2
Ustanovení § 61 odst. 2 se liší od dosavadní právní úpravy tím, že regulační plán může
(dosud podle většiny výkladů musel) nahradit některá nebo i všechna územní rozhodnutí.
Např. u regulačních plánů pro historická jádra měst není účelné stanovit povinnost nahrazovat
územní rozhodnutí, jejich posláním je pouze regulovat případné záměry, které nemusí být v
době vydání regulačního plánu známy.
K odstavci 3 a 4 – stávající úprava stanoví pro některé případy regulačních plánů
zvláštní postup, při kterém se slučuje pořizování regulačního plánu a jeho posuzování
z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního předpisu. Tím se však zmnožovaly
varianty postupu pořízení regulačního plánu a docházelo k tříštění právní úpravy zvyšující její
nepřehlednost. To se ukázalo jako metodicky obtížně překlenutelné. Proto se navrhuje nová
obecná úprava pořizování regulačního plánu, která zahrnuje i postupy a požadavky na
posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí v souladu s příslušnými předpisy práva
EU (směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985, o posuzování vlivů některých
veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady 97/11/ES ze
dne 3. března 1997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května
2003; směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a
programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES,
pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně).
Nově navrhované znění upravuje základním způsobem vztah k zákonu o posuzování
vlivů na životní prostředí. Regulační plány jsou posuzovány postupem podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud nahrazují územní rozhodnutí pro umístění
obligatorně posuzovaného záměru (hlavní kategorie záměrů podle přílohy zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí), záměru, pro který je příslušným úřadem Ministerstvo
životního prostředí, nebo záměru s předpokládaným přeshraničním vlivem na životní
prostředí.
Pro záměry, pro které je příslušným úřadem krajský úřad a u kterých není sloučení
postupů vyloučeno v závěru zjišťovacího řízení, se při postupu podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí použijí zvláštní ustanovení stavebního zákona o posuzování vlivů
regulačního plánu na životní prostředí. Tato zvláštní ustanovení se však použijí pouze
v případě, kdy regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, o kterém zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí nebo závěr zjišťovacího řízení stanoví, že má být
posuzován.
Regulační plán buď upřesňuje řešení, které bylo obsahem zásad územního rozvoje
nebo územního plánu a které bylo v rámci těchto dokumentací v případě vlivů na životní
prostředí posouzeno (SEA), anebo pokud regulační plán na uvedenou dokumentaci
nenavazuje, nemůže měnit charakter území, ani vymezovat nové zastavitelné plochy. Proto
v částech nenahrazujících územní rozhodnutí není třeba řešit posuzování jeho vlivů na životní
prostředí.
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komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu. Vypouštěná první věta
v § 61 odst. 3, poznámka pod čarou č. 24 a vypouštěná část ustanovení § 62 odst. 2 písm. c)
byly nadbytečné.
K bodům 89 až 92 - § 63 odst. 1 až 3
V souvislosti s úpravou slučování postupů pořizování regulačních plánů s postupy
posuzování vlivů záměrů v nich obsažených na životní prostředí se zpřesňuje úhrada nákladů.
Dokumentaci vlivů bude hradit u regulačního plánu z podnětu obec, u regulačního plánu
pořizovaného krajem kraj, s výjimkou případu, kdy bude zpracování vyvoláno výhradní
potřebou jiné osoby. U regulačního plánu na žádost hradí žadatel (jako osoba, jejíž výhradní
potřebou je zpracování regulačního plánu) jak náklady na návrh regulačního plánu a
dokumentaci vlivů podle odstavce 1, tak náklady podle odstavce 2. Návrhem a dokumentací
podle odstavce 1 jsou myšleny i jejich úpravy podle výsledků projednání.
V případě regulačního plánu se dotčená plocha již nebude tabulí označovat. Toto
problematické ustanovení už novela neobsahuje, a proto se vypouští i část textu odstavce 3.
Oznamování bude zajištěno veřejnou vyhláškou v souladu se správním řádem.
K bodům 93 a 94 - § 64 odst. 2 až 5
Odstavec 2 upravuje případy, kdy povinnost pořídit regulační plán není uložena
zásadami územního rozvoje a tudíž zadání regulačního plánu není součástí této dokumentace.
Nově navrhované znění upřesňuje vztah návrhu zadání k oznámení podle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Na rozdíl od zásad územního rozvoje a územního
plánu, které jsou posuzovány podle autonomní procedury založené ve stavebním zákoně, je v
případě zadání regulačního plánu potřeba respektovat odlišnosti v zákonných požadavcích na
oznámení záměru a na návrh zadání. Oznámení se však vztahuje jen na ty záměry obsažené
v regulačním plánu, pro které bude regulační plán nahrazovat územní rozhodnutí. Vzhledem
ke skutečnosti, že se nekryjí dotčené orgány podle stavebního zákona s dotčenými správními
úřady podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ani obesílané územně
samosprávné celky, zašle pořizovatel příslušnému úřadu návrh zadání, ten jej zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup a určí „zbývající“ dotčené orgány a dotčené obce
potřebné pro řádné posouzení vlivů na životní prostředí. I těmto pak zasílá návrh zadání
s oznámením záměru pořizovatel. Upravuje se i zveřejňování zadání a oznámení obcemi;
případné nedostatky v tomto oznamování a v oznamování příslušným úřadem však nemají
vliv na zákonnost postupu pořizovatele.
Odstavec 3 upravuje společně způsob projednání návrhu zadání a oznámení záměru.
Oproti stávající úpravě se upřesňuje, že dotčené orgány uplatňují své požadavky na zadání
formou vyjádření a že orgán ochrany přírody uplatní k návrhu zadání stanovisko podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy stanovisko, ve kterém uvede, zda může vyloučit
možný významný negativní vliv na území Natura 2000. Dále se doplňuje, že současně může
každý zaslat své vyjádření k oznámení záměru. Připomínky, vyjádření a stanoviska
k vlastnímu návrhu zadání jsou zasílány pořizovateli, který je v kopii předá příslušnému
úřadu. Přesněji se specifikuje stanovisko orgánu ochrany přírody k vlivu na území Natura
2000. Při nezaslání stanoviska je třeba vycházet z toho, že není vyloučen významný negativní
vliv na území Natura 2000.
Odstavec 4 nově upravuje lhůtu pro vydání závěru zjišťovacího řízení, a to
v návaznosti na předání uvedených podkladů pořizovatelem. Zároveň se upravuje povinnost
zveřejnění závěru zjišťovacího řízení.
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upravuje okruh podkladů předkládaných zastupitelstvu jako podklad pro schválení zadání.
K bodům 95 až 97 - § 65 odst. 1 až 7
Novela odstavce 1 písm. b) jen uvádí do souladu názvosloví užívané v různých
právních předpisech ve stejném významu.
Odstavec 2 nově navrhovaného znění zajišťuje předání dokumentace vlivů na
příslušný úřad, tj. příslušný orgán životního prostředí.
Odstavec 3 a 4 upravují společné projednání návrhu regulačního plánu, k němuž jsou
zasílána stanoviska dotčených orgánů a nově také připomínky veřejnosti, a současně
projednání dokumentace vlivů na životní prostředí, k níž může každý zaslat své vyjádření.
Účast veřejnosti formou připomínek k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci
vlivů na životní prostředí byla v etapě společného jednání doplněna z důvodu přesnějšího
naplnění požadavků Aarhuské úmluvy a z důvodu zajištění všech potřebných podkladů pro
vydání stanoviska k vlivům regulačního plánu na životní prostředí v závěru této etapy.
V zájmu hospodárnosti výkonu veřejné správy se nepočítá v případech uvedených v § 61 odst.
3 se zpracováním a projednáním posudku k dokumentaci vlivů na životní prostředí. Předpisy
EU tento podklad neznají; je vnitřní věcí příslušného úřadu, jaké oponentuře zpracovanou
dokumentaci vlivů provedení záměru na životní prostředí podrobí. V ostatních případech
neuvedených v § 61 odst. 4 bude probíhat posuzování vlivů záměru odděleně.
Pokud dotčený orgán podle odst. 3 neuplatní stanovisko ve stanovené lhůtě,
neznamená to jeho souhlas s navrhovaným řešením; touto svou nečinností deleguje ochranu
veřejných zájmů a jejich konkretizaci na pořizovatele, který prokázání souladu s příslušným
zákonem, podle kterého dotčený orgán hájí veřejné zájmy, musí uvést v odůvodnění návrhu
regulačního plánu.
V odstavci 5 se při pořizování regulačních plánů nově upravuje samostatný procesní
krok pro vydání stanoviska k posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí.
Příslušný úřad toto stanovisko vydává na základě návrhu regulačního plánu, dokumentace
vlivů na životní prostředí a na území Natura 2000, pokud se zpracovává, a na základě
výsledků projednání (tj. stanovisek, připomínek a vyjádření), které pro tento účel pořizovatel
příslušnému úřadu zašle v kopii. V případě závažných důvodů příslušný úřad nesdělí ve lhůtě
15 dnů od předání podkladů své stanovisko, ale sdělí závažné důvody (tyto důvody
pořizovatel nepřezkoumává). Prodloužení lhůty pro stanovisko může být nejvýše o 30 dnů.
Při neuplatnění stanoviska příslušného úřadu ve lhůtě 30 dnů se má za to, že se příslušný úřad
ztotožnil se závěry dokumentace vlivů zpracované autorizovanou osobou.
Odstavec 6 nově upravuje použití ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
týkající se území Natura 2000. Z důvodu posunů ve výkladu Evropské komise ke způsobu
výběru řešení a zajištění kompenzačních opatření v případě zjištění předpokládaného
významného negativního vlivu na území Natura 2000 při postupu posuzování vlivů
regulačního plánu na životní prostředí bylo ustoupeno od autonomní úpravy řešení těchto
situací ve stavebním zákoně, a ta byla nahrazena odkazem na postup podle příslušných
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která mohou být aktuálně měněna podle
stanovisek Evropské komise nebo judikátů Soudního dvora EU. Kompenzační opatření
vydaná stanoviskem musí pořizovatel převzít do opatření obecné povahy, tím se stanou
závaznými. Řešení rozporů však nelze ani v tomto případě vyloučit.
Odstavec 7 zajišťuje konsumaci všech výsledků projednání konaných v etapě
společného jednání v návrhu regulačního plánu.
K bodu 98
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odst. 2, kde se prvně vyskytuje.
K bodům 99 a 100 - § 66 odst. 3
V odstavci 3 písm. a) se vypouští slova „popřípadě rozhodnutí“ pro nadbytečnost.
Jedním ze základních cílů územního plánování (§ 18 stavebního zákona) je koordinace využití
území. Pokud by byly připuštěny do procesu pořizování závazné vstupy, nemohlo by územní
plánování nalézat nejvhodnější řešení z hlediska všech veřejných zájmů při minimalizaci
zásahů do práv vlastníků. I při vypuštění tohoto ustanovení je ochrana veřejných zájmů
zajištěna dostatečně, požadavky uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu jsou překonatelné
jen řešením rozporů.
V odstavci 3 písm. g) se upravuje možnost zjednodušeného postupu přípravy záměru,
kdy dosud měla být vždy vyžadována plánovací smlouva. V uvedeném případě plánovací
smlouvu nebude nutné uzavírat, pokud žadatel doloží zajištění veřejné dopravní a technické
infrastruktury smlouvami s jejími vlastníky. Smlouva s obcí by pak byla uzavírána jen ve
vztahu k veřejným prostranstvím.
K bodu 101 - § 66 odst. 5
Znění odstavce 5 se nahrazuje novým zněním. Z důvodu posunů ve výkladech
Evropské komise k ošetření principů výběru nejvhodnějšího řešení a zajištění kompenzačních
opatření v případě zjištění předpokládaného významného negativního vlivu na území Natura
2000 v průběhu postupu posuzování vlivů regulačního plánu na životní prostředí byl nahrazen
odkaz na autonomní úpravu řešení těchto situací ve stavebním zákoně odkazem na postup
podle příslušných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, která mohou být aktuálně
měněna podle stanovisek Evropské komise nebo judikátů Soudního dvora EU. Kompenzační
opatření vydaná stanoviskem musí pořizovatel převzít do opatření obecné povahy, tím se
stanou závaznými. Řešení rozporů však nelze ani v tomto případě vyloučit.
K bodu 102 - § 67 a 68
V § 67 se navrhuje projednání návrhu regulačního plánu včetně dokumentace jeho
vlivů na životní prostředí v řízení o regulačním plánu (tj. o vydání opatření obecné povahy).
Není-li některá činnost upravena tímto speciálním ustanovením nebo § 20 stavebního zákona,
platí obecná úprava obsažená ve správním řádu. Většina ustanovení vychází ze současné
právní úpravy.
Novela § 67 odst. 2 nově umožňuje veřejnosti a osobám uvedeným v § 85 odst. 1 a 2
uplatňovat připomínky a námitky do 7 dnů po veřejném projednání. Koncentrační zásada
spojená s uplatňováním připomínek a námitek na závěr veřejného projednání způsobovala
mnohdy veřejnosti a vlastníkům problémy, protože až na veřejném projednání jim byl podán
výklad návrhu řešení. Rovněž dotčené orgány mohou nově do 7 dnů ode dne veřejného
projednání uplatnit stanovisko k částem řešení, které se změnily od společného jednání
s dotčenými orgány. K ostatním částem řešení již stanovisko neuplatňují. Novela tak řeší
častý problém, kdy se některý orgán (mnohdy z vážných důvodů) nedostaví na veřejné
projednání. Podklady pro stanovisko si při neúčasti obstarává dotčený orgán sám (může do
návrhu nahlédnout na internetu, u pořizovatele nebo na obci). Po tomto datu se k jeho
stanovisku nepřihlíží. Pořizovatel je povinen zabezpečit i veřejné zájmy hájené tímto
dotčeným orgánem a soulad se speciálním zákonem musí po vlastním uvážení zdůvodnit v
odůvodnění regulačního plánu.
V § 67 odst. 3 je zajištěno respektování principu kontinuity územního plánování od
vyšších plánovacích úrovní k nižším, podrobnějším. To znamená, že stanoviska, námitky
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úrovni.
V § 67 odst. 4 novela nově stanovuje postup, kdy pořizovatel nejprve zpracuje návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, tato vyhodnocení zašle dotčeným
orgánům a vyzve je k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů. Nezaslání stanoviska dotčeného
orgánu znamená souhlas dotčeného orgánu s navrženým vypořádáním námitek a připomínek.
V § 68 odst. 1 jsou upraveny podmínky a postup zajištění případné úpravy regulačního
plánu na základě výsledků projednání vzešlých z řízení o regulačním plánu.
V § 68 odst. 2 a 3 jsou ošetřeny situace, kdy na základě projednání vyvstane potřeba
návrh regulačního plánu zcela přepracovat nebo podstatně upravit. Na základě výsledku
projednání může dojít k úplnému přepracování návrhu (pak se projednává jako nový návrh),
nebo k podstatné úpravě, u které není vyžadováno nové společné jednání s dotčenými orgány,
ale pro její projednání postačí opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. U
nepodstatné úpravy, která významně negativně nezasahuje do veřejných zájmů ani nově
významně negativně neovlivňuje vlastnictví pozemků a staveb, nestanovuje nové veřejně
prospěšné stavby apod., se nové projednání nevyžaduje. Explicite je řešena potřeba ověřit, zda
podstatnou úpravou návrhu regulačního plánu nebyla vyvolána nutnost posoudit vlivy
upraveného návrhu na životní prostředí nebo území Natura 2000.
V § 68 odst. 4 jsou upravena kriteria pro posouzení výsledného návrhu regulačního
plánu, jak vzešel z řízení o vydání opatření obecné povahy. Jedná se především o soulad
s nadřazenou územně plánovací dokumentací a politikou územního rozvoje a o řešení
požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a stavebního zákona.
V § 68 odst. 5 jsou specifikovány požadavky na obsah odůvodnění tak, aby
odpovídaly potřebám odůvodnění řešení regulačního plánu. Je výslovně uvedeno, že součástí
odůvodnění musí být stanovisko EIA a sdělení pořizovatele, jak se s ním vyrovnal.
K bodu 103 - § 69 odst. 2
Jedná se o legislativně technickou úpravu ve vazbě na předchozí část novely.
K bodu 104 - § 71
K odstavci 1 – regulační plán z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, nemusí
být časově omezován, protože jej může z vlastního podnětu měnit zastupitelstvo obce nebo
kraje, které jej vydalo.
K odstavci 2 – regulační plán není územním rozhodnutím, ale svým obsahem se mu
natolik blíží, že jej může nahradit. Zpravidla řeší rozsáhlejší a mnohdy i problematičtější
území, proto na rozdíl od územního rozhodnutí neplatí 2, ale 3 roky. V odůvodněných
případech je možné lhůtu prodloužit při vydání regulačního plánu na 5 let. Případné další
prodloužení by muselo být uskutečněno změnou regulačního plánu, při jejímž projednávání
by bylo posuzováno, zda se nezměnily podmínky v území a zda může být platnost
regulačního plánu prodloužena bez jeho věcné změny. Pozbude-li platnost ustanovení o
nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem, nepozbývá věcné řešení regulačního
plánu platnosti, ale vztahuje se na něj ustanovení odstavce 1. Regulační plán nepozbude
platnosti v případech uvedených v písm. a) až d), ustanovení je obdobné jako u územního
rozhodnutí, kde je i zdůvodněno.
K odstavci 3 – novela upřesňuje postup při pořizování změny regulačního plánu
z podnětu a nově upravuje postup při jeho rušení. Na rozdíl od zásad územního rozvoje nebo
územního plánu, které musí být aktualizovány nebo nahrazeny novou dokumentací, je
přípustné regulační plán v odůvodněných případech zrušit bez náhrady. Protože však mohl
obsahovat např. ochranu důležitých veřejných zájmů, je třeba, aby možnost zrušení byla řádně
projednána a posouzena.
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do souladu s politikou územního rozvoje (to bude vzhledem k obecnosti politiky poměrně
řídký případ), se zásadami územního rozvoje, s regulačním plánem vydaným krajem a
územním plánem (a samozřejmě i s jejich nově vydanými aktualizacemi nebo změnami).
V případě nesouladu se při rozhodování postupuje podle vyšší územně plánovací
dokumentace, popř. podle politiky územního rozvoje.
K odstavci 5 – regulační plán z podnětu vydaný zastupitelstvem kraje musí být uveden
do souladu s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje. V případě
nesouladu se při rozhodování postupuje podle zásad územního rozvoje, popř. podle politiky
územního rozvoje.
K odstavci 6 a 7 – pokud byl regulační plán pořízen na žádost, je třeba v maximální
možné míře respektovat práva nabytá žadatelem. Pokud žadatel tato práva (nahrazení
územního rozhodnutí) nevyužije v zákonné lhůtě, přestává platit celý regulační plán. Změna
nebo zrušení regulačního plánu pořízeného na žádost může být proti vůli žadatele realizována
jen v uvedených případech veřejného zájmu, a to za náhradu majetkové újmy, která mu
vznikla.
K odstavci 8 – novela řeší postup, dojde-li ke zrušení regulačního plánu nebo jeho
části, což bude v praxi běžnější, anebo dojde-li ke zrušení nebo změně rozhodnutí o
námitkách, což má za následek neplatnost části regulačního plánu. V takovém případě bude
možné buď pořídit a vydat změnu regulačního plánu, kterou se zrušená část řešení doplní,
nebo nezrušenou a zpravidla tak samostatně nefunkční část regulačního plánu zrušit. Při
zrušení celého regulačního plánu nebude nutné pořizovat úplně nový regulační plán, ale bude
možné po vyhodnocení, v kterém posledním úkonu při pořizování se nepromítá chyba, pro
kterou byl regulační plán zrušen, na tento úkon navázat.
K bodu 105 - § 72 až 75
Řízení o posuzovaném regulačním plánu na životní prostředí již není řešeno
samostatnými paragrafy, ale je nově pojato a zařazeno vždy u jednotlivých úkonů, s kterými
je propojováno.
K bodu 106 - § 76 odst. 1
V odstavci 1 tohoto ustanovení dochází k úpravě textu, a to v návaznosti na úpravu
obsaženou v § 81, kde je upraven nový druh územního rozhodnutí – rozhodnutí o změně vlivu
užívání stavby na území.
K bodům 107 a 108 - § 77 odst. 1 a 2
Novelou dochází k zavedení nového druhu územního rozhodnutí „rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území“ jako náhrady za „rozhodnutí o změně stavby“, a to v
souvislosti s novým pojetím tohoto rozhodnutí.
K vypuštění odstavce 2 dochází z toho důvodu, že všechny základní principy
územního rozhodování jsou vymezeny v ustanovení § 78.
K bodu 109 - § 78
V tomto ustanovení jsou systematicky definovány základní formy územního
rozhodování – možnost náhrady územního rozhodnutí územním souhlasem, veřejnoprávní
smlouvou nebo regulačním plánem. Dále je zde založena možnost spojit územní řízení a
stavební řízení a možnost stavebního úřadu spojit vydání územního souhlasu se souhlasem
s provedením ohlášeného stavebního záměru. K vyloučení pochybností je ve stavebním
zákoně založena možnost uzavření „společné veřejnoprávní smlouvy“, která bude nahrazovat
územní rozhodnutí a stavební povolení.
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K bodu 110 - § 78a
Úprava veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí vycházející z
obecné úpravy správního řádu, založená v „novém“ stavebním zákoně, se ukázala jako kusá a
nedostačující potřebám aplikační praxe. Novela proto v návaznosti na obecnou úpravu podle
správního řádu upravuje podrobně jednotlivé kroky v postupu při uzavírání těchto
veřejnoprávních smluv, včetně požadavků na komunikaci s dotčenými orgány, požadavků na
obsah veřejnoprávní smlouvy a její zveřejňování v případech záměrů posuzování vlivů na
životní prostředí.
Bylo třeba rovněž doplnit úpravu všech souvislostí a účinků veřejnoprávní smlouvy
stejně, jako je nastavena úprava u územního rozhodnutí (účinnost a podmínky účinnosti,
změny veřejnoprávní smlouvy apod.). Kromě jiného je stanovena lhůta 30 dnů, ve kterých
musí stavební úřad předložený návrh veřejnoprávní smlouvy posoudit.
Vzhledem k tomu, že obecná úprava správního řádu (§ 165 odst. 7) vylučuje použití
lhůt stanovených pro přezkumné řízení v případě přezkumu veřejnoprávních smluv, musely
být tyto lhůty stanoveny ve stavebním zákoně.
Podrobnosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí, budou
upraveny v prováděcím předpise. Zákon obsahuje pouze základní obsahové náležitosti jako je
označení smluvních stran, uvedení osob, které by byly účastníky územního řízení, dále obsah
předmětu smlouvy, který je shodný s náležitostmi výroku nahrazovaného rozhodnutí, uvedení
všech náležitostí a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
odůvodnění souladu s požadavky podle § 90.
K bodům 111 a 112 - § 79 odst. 2 až 6
Nové znění odstavce 2 vychází z koncepčního přepracování výčtu případů záměrů
(staveb), které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (ani jinou formu
územního rozhodování), a to v kontextu s přepracováním § 103, který vymezuje případy
staveb, terénních úprav, reklamních zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební
povolení ani ohlášení.
Podstatné zjednodušení postupů při přípravě doplňkových staveb u rodinných domů a
u staveb pro rodinnou rekreaci v zastavěném území představuje možnost realizovat tyto
stavby bez územního rozhodnutí, pokud jsou zejména ve stanovené odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku a neslouží k zakázaným funkcím, tj. nejedná se o
provozovnu, sklad hořlavin a výbušnin apod. Určitým omezujícím kriteriem pro umístění
takové stavby je nezbytnost zachování 50 % volného pozemku schopného vsakování vody,
tzn. že je zde určitým způsobem omezena zastavitelnost pozemku.
Zahrnutí případů staveb sloužících pro hospodaření v lesích, k oplocování pozemků k
ochraně před zvěří atd. navazuje na předchozí právní úpravy, které umožňovaly deregulaci i v
těchto případech, přičemž vylučující podmínky podle odstavce 4 zaručují ochranu životního
prostředí, včetně ochrany přírody a krajiny.
Dalšími často budovanými doplňkovými stavbami u staveb rodinných domů a staveb
pro rodinnou rekreaci v zastavěném území jsou stavby bazénů, které jsou za stanovených
podmínek (rozměry a odstupové vzdálenosti) zařazeny do volného režimu.
Stejná úleva platí pro přístřešky sloužící veřejné dopravě, které jsou z hlediska
veřejného zájmu, cílů a úkolů územního plánování nevýznamné.
Nově stavební zákon vylučuje povinnost vydat rozhodnutí o umístění stavby nebo
územní souhlas na výměnu technické infrastruktury. Podmínkou je, že se nesmí změnit trasa a
nesmí dojít k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma. Dané
ustanovení dopadá na případy tzv. obnovy a udržování bezpečnosti a spolehlivosti technické
infrastruktury, vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
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znění pozdějších předpisů. Jedná se o případy, kdy je provozovatel technické infrastruktury ze
zákona povinen obnovit stávající vedení a zařízení technické infrastruktury z důvodu náhrady
technicky zastaralého stavu modernějšími částmi a komponenty odpovídajícími současnému
stupni technologického a technického vývoje, stavu výzkumu, vědy a techniky a jejich
normované úrovni, zkvalitnění přenosových, distribučních, přepravních schopností, zvýšení
bezpečnosti, spolehlivého provozování a prevence vzniku poruch nebo závad. V rámci těchto
činností se nemění trasa ani technické parametry této vyměňované infrastruktury nedochází
ani k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma a není tedy
zasahováno do cizích práv ani jiných veřejných zájmů.
Nově byl vložen odstavec, který obecně vyloučil případy uvedené v odstavci 2 z
volného režimu, a to v případě, že půjde o záměr posuzovaný z hlediska vlivů na životní
prostředí.
Toto ustanovení bylo doplněno o standardní vyloučení stavebních úprav a udržovacích
prací z režimu územního rozhodování, které bylo dříve obsaženo v nově koncepčně
přepracovaném § 81.
K bodům 113 až 116 - § 80 odst. 2, 3 a 5
V odstavci 2 byly v písmenu c) provedeny terminologické úpravy ve vztahu
k požadavku na vydávání rozhodnutí o změně využití území pro jednotlivé druhy ploch. Nově
budou vyžadovat umístění kromě manipulačních a prodejních ploch také odstavné, skladové a
výstavní plochy. Půjde však vždy o plochy, které budou větší než 1000 m2. Stavební zákon je
založen na principu, dle kterého odstavné, manipulační, prodejní, skladové a výstavní plochy
podle § 80 odst. 3 písm. c) nebudou vyžadovat vydání územního rozhodnutí ani vydání
územního souhlasu. Pro umístění těchto ploch ve výměře od 300 m2 do 1000 m2 bude
postačovat vydání územního souhlasu. Tentýž princip se bude týkat i terénních úprav a změn
druhu pozemku – odst. 3 písm. a) a c).
Výčet případů, uvedený v odstavci 3 je rozpracován v souvislosti se změnami v § 96,
§ 103 a § 104. Současně je zde vloženo i nové písm. d), které má vazbu na úpravu ve vodním
zákoně v § 15a. Z režimu územního posuzování jsou vyjmuty terénní úpravy v přirozených
korytech vodních toků, kdy se v podstatě koryta vodních toků nemění, avšak úpravy jsou
nezbytné k zajištění funkcí vodních toků. Do § 80 odst. 3 bylo vloženo nové písmeno e), které
vylučuje z povolovacího procesu nejčastější úpravy pozemků rodinných domů nebo staveb
pro rodinnou rekreaci, jako např. provedení pochozího chodníčku na zahradě, zpevněné
plochy okolo bazénu, zpevněné plochy pro vytvoření relaxační zóny (posezení) na zahradě
nebo odstavného parkovacího stání atd., které mají vliv na vsakování vody. Stanovením
omezujících parametrů by byly i nadále zajištěny podmínky pro bydlení a rekreaci v kvalitním
prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel.
Nově byl vložen odstavec, který obecně vyloučil případy uvedené v odstavci 3 z
volného režimu, a to v případě, že půjde o záměr posuzovaný z hlediska vlivů na životní
prostředí nebo o záměr nacházející se ve zvláště chráněných územích.
K bodu 117 - § 81
Novelou dochází k nahrazení rozhodnutí o změně stavby rozhodnutím o změně vlivu
užívání stavby na území. Změna spočívá nejen v terminologickém, ale i obsahovém pojetí
tohoto druhu územního rozhodnutí. Došlo totiž k vypuštění úpravy vztahující se na změny
staveb, tj. nástavby a přístavby, a nový druh územního rozhodnutí se soustřeďuje pouze na
změnu stavby spojenou se změnou vlivu stavby na životní prostředí nebo v souvislosti se
změnou nároků stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- 214 Možnost spojení řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v
užívání stavby zůstala zachována. Potřebná úprava procesních postupů je obsažena v § 127
odst. 5.
K bodům 118 až 120 - § 82 odst. 2 a 3
Podle § 101 odst. 3 v případech, kdy je předmětem předkupního práva jen část
pozemku, „vydání rozhodnutí o dělení pozemku a geometrický plán zabezpečí a náklady s tím
spojené uhradí oprávněná osoba“, tj. obec, kraj nebo ČR. Z tohoto důvodu musí mít
oprávněná osoba možnost podat žádost o dělení pozemku.
Novelou je jednoznačně stanoven postup stavebního úřadu v případě, že nebude nutné
stanovovat podmínky pro dělení nebo scelování pozemků a stavební úřad nebude mít výhrady
k navrhovanému dělení či scelování. Pak tuto skutečnost potvrdí vydáním sdělení ve smyslu
ustanovení § 154 správního řádu. Pokud chce žadatel provést dělení nebo scelení pozemků,
musí vždy podat žádost o vydání územního rozhodnutí. Pokud není nutné stanovit podmínky
pro dělení nebo scelení pozemků, vydá stavební úřad již zmíněné sdělení, přičemž po vydání
sdělení stavební úřad územní řízení zastaví, anebo pokud je nutné stanovit podmínky, pak
pokračuje v řízení a vydá územní rozhodnutí.
K bodům 121 až 123 - § 85
Vypouští se úprava postavení společenství vlastníků jednotek podle zvláštního
předpisu, jelikož přestavuje nefunkční rozšíření okruhu účastníků územního řízení. Bez
zákonného zmocnění k zastupování vlastníků jednotek mají vlastníci jednotek postavení
samostatných účastníků řízení a v případě, že společenství jedná na základě zmocnění, uplatní
se obecná úprava (§ 33 a 34 správního řádu). Původním záměrem vypouštěného ustanovení
bylo nahradit velký počet účastníků územního řízení v případech staveb rozdělených na
jednotky společenstvím vlastníků jednotek. Přijatá formulace však představuje duplicitní
ustanovení, neboť Listinou základních práv a svobod zaručenou ochranu vlastnického práva
vlastníků jednotek a spoluvlastníků příslušných pozemků nemůže nahradit, nehledě na to, že
použitá dikce umožňuje účast jakéhokoli sdružení vlastníků jednotek v jakémkoli územním
řízení bez omezení, což se míjí se smyslem dané právní úpravy.
K bodu 124 - § 86 a 87
V § 86 odst. 1 jsou uvedeny základní obsahové náležitosti žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Obsah žádostí o jednotlivé druhy územních rozhodnutí jsou pak obsaženy
v prováděcí vyhlášce č. 503/2006 Sb.
Novelizován je celý odstavec 2, ve kterém jsou obsaženy povinné přílohy, které musí
žadatel o vydání územního rozhodnutí doložit ke své žádosti.
Podle písmene a) je možné k žádosti o vydání územního rozhodnutí nově doložit i jiné
doklady, pokud sám žadatel není vlastníkem či nemá smlouvu s vlastníkem. Dokladem o
právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám se rozumí zejména rozhodnutí
podle dříve platných právních předpisů, na základě kterých vznikala věcná břemena
opravňující stavebníka provést stavbu, která se neevidovala a není zapsána v katastru
nemovitostí. Jedná se zejména o rozsáhlé soubory staveb technické infrastruktury, u kterých
vznikala věcná břemena základě zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě
elektřiny a na něj navazujících právních předpisů.
V písmenu b) byla vypuštěna slova „pokud byla obstarána před zahájením řízení“. K
této úpravě došlo na základě požadavků stavebních úřadů, ale i krajských úřadů. Využití
tohoto ustanovení v praxi je do budoucna neudržitelné, a to z toho důvodu, že dochází k
neúměrnému zatěžování stavebních úřadů, kdy v případě, že žadatel sám ke své žádosti
nedoloží závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů, musí si je obstarat sám stavební
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žádost o jejich závazné stanovisko může podat pouze žadatel (v našem případě stavebník). Jde
například o právní předpisy na úseku ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu
(žádost o odnětí ze ZPF), lesní zákon (žádost o odnětí pozemků plnění funkcí lesa a omezení
využívání pozemků pro plnění funkcí lesa, horní zákon (v případě žádosti o umístění stavby v
chráněném ložiskovém území, pokud nesouvisí s dobýváním) apod. V těchto případech
stavební úřad nemůže suplovat stavebníka. Současná právní úprava je nepružná a nepraktická.
Dále se text zpřesňuje v písmenu c), a to v případě vydávání stanovisek vlastníků
veřejné dopravní a technické infrastruktury, která se soustředí na možnost a způsob napojení,
popř. se vážou na podmínky ochranných a bezpečnostních pásem dotčených umisťovaným
záměrem.
V souvislosti s úpravami dosavadních požadavků na plánovací smlouvu v územním
řízení se nově v písmenu d) stanoví požadavek na předložení příslušných smluv, a to jako
varianty k požadavku doložení plánovací smlouvy.
V písm. e) je stanoven základní obsahový rámec dokumentace přikládané k žádosti o
vydání územního rozhodnutí. Konkrétněji je pak rozpracován v prováděcím právním
předpisu.
V odstavci 3 byl formulačně upraven text, a to v tom smyslu, že bylo vypuštěno slovo
„vyměnit“, které nemá v daném ustanovení žádné zákonné opodstatnění, a v podstatě se jedná
o překonaný text.
V rámci provázanosti a kontinuity stavebního zákona (vazba na § 110 odst. 4) byl do
tohoto ustanovení nově vložen odstavec 5, který stanoví nový důvod pro zastavení územního
řízení, a to v případě, že k žádosti o vydání územního rozhodnutí byla přiložena dokumentace,
která nebyla zpracována autorizovanou (oprávněnou) osobou. Vzhledem, k tomu, že se jedná
o závažný nedostatek a stavební úřad by de facto neměl podklad pro posouzení záměru, byl
oproti obecné úpravě správního řádu (§ 66) zaveden tento speciální důvod zastavení řízení.
Současně je v tomto ustanovení upraven procesní postup stavebního úřadu v případě, že
žádost o vydání územního rozhodnutí neobsahuje požadované náležitosti. V tomto případě je
řízení přerušeno a usnesení o přerušení doručeno pouze žadateli, a to z toho důvodu, že v této
chvíli ještě není oznámeno zahájení územního řízení dalším účastníkům řízení.
V odstavci 6 se upravuje úleva pro požadavky na uvádění účastníků řízení – všech
dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. V případě záměrů s velkým počtem účastníků
nemusí být v žádosti o vydání územního rozhodnutí, v oznámení o zahájení územního řízení a
v územním rozhodnutí, uváděni účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b). V zájmu toho, aby
dotčené osoby měly reálnou možnost zjistit, kdo je stavebním úřadem pokládán za účastníka
řízení, musí být vždy vymezeny a uvedeny pozemky, které jsou záměrem dotčeny; podle toho
se pak může každý identifikovat. To, že nejsou dotčení vlastníci sousedních nemovitostí
uváděni, neznamená, že by jejich procesní práva byla zkrácena. Je zaručeno, že bude
postupováno v řízení v souladu s pravidly pro řízení s velkým počtem účastníků řízení.
V § 87 se mění podmínky pro doručování oznámení o zahájení územního řízení a
dalších úkonů v řízeních, a to v souvislosti s požadavky na informovanost veřejnosti u záměrů
posuzovaných z hlediska vlivů na životní prostředí. Z výsledků rozboru aplikační praxe
vyplynulo, že toto kriterium pro použití doručování veřejnou vyhláškou je významnější než
kriterium vydaného územního plánu nebo regulačního plánu. Přes rozdílnost kriterií se
množiny případů většinou překrývají, nicméně u záměrů mimo zastavěná území, pro která
není vydán územní plán nebo regulační plán, je důležitější kriterium posuzování vlivů na
životní prostředí.
V odstavci 1 je na základě výsledků aplikační praxe upravena možnost u záměrů, které
nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí, a u záměrů, které nebyly posuzovány ve
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uplatnění procesních práv účastníků řízení, a to obdobným způsobem jako ve stavebním řízení
(§ 112 odst. 2). Toto ustanovení představuje snížení administrativní náročnosti na činnost
stavebních úřadů, ale také na účastníky řízení a dotčené orgány. Posouzení významu
jednotlivých konkrétních případů v rámci daného správního uvážení přísluší stavebnímu
úřadu. Veřejné ústní jednání může nařídit i tehdy, pokud by záměr nepodléhal posuzování
vlivů na životní prostředí, a to s ohledem ke všem okolnostem daného případu.
V odstavci 2 se zavádí povinnost konání veřejného ústního jednání v případech
záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a u záměrů umisťovaných v území,
ve kterém nebyl vydán územní plán. Přestože v některých případech je účel zveřejňování
informací naplněn, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, představuje důraz na
kriterium na posuzování vlivů na životní prostředí jednoznačný soulad s požadavky Aarhuské
úmluvy vztahujícími se na informovanost veřejnosti jako základního předpokladu pro její
účast v územním řízení. Současně se považuje za vhodné, aby veřejné ústní jednání proběhlo i
tam, kde obec nemá vydaný územní plán, tzn. že obec nemá řešeno funkční a prostorové
uspořádání území, se kterým by byli občané obce obeznámeni. Doručování veřejnou
vyhláškou, včetně způsobem umožňujícím dálkový přístup, představuje účinný způsob
informovanosti, který je ještě podpořen informační povinností žadatele. Upřesňuje se
důsledek splnění informační povinnosti žadatele s tím, že je na zvážení stavebního úřadu,
podle toho v jakém rozsahu došlo k porušení povinnosti a za jakých okolností, nařídit
případně veřejné ústní jednání. Pokud se neprokáže opak, má se za to, že žadatel svoji
informační povinnost splnil.
Vzhledem k tomu, že v praxi bylo velmi problematické uplatnění odstavce 3, tzn.
možnost zvolení či ustanovení společného zmocněnce, byl tento odstavec vypuštěn. Stavební
úřad nemohl přijímat opatření k zajištění pořádku a požadovat zjištění totožnosti přítomných
osob bez rozlišení, zda se jedná o účastníky nebo veřejnost, ustanovení § 36 odst. 4 správního
řádu o prokazování totožnosti ve správním řízení se totiž vztahuje pouze na účastníky nebo
jejich zástupce a nikoliv na další osoby z řad veřejnosti. Bez zjištění totožnosti nelze přijímat
pořádková opatření, např. vykázání z místa úkonu (§ 63 správního řádu) nebo ukládat
pořádkové pokuty (§ 62 správního řádu). V případě potřeby a nutnosti bude nadále využíváno
obecné ustanovení § 35 správního řádu o společném zmocněnci a společném zástupci.
Povinnost doručování oznámení o zahájení řízení všem obecním úřadům je založena
v odstavci 3. Jedná se o technicko organizační opatření, které není upraveno v žádném
právním předpisu, ačkoliv správní řád v ustanovení § 25 odst. 2 stanoví právní důsledky
vyvěšování písemností na úředních deskách více správních orgánů. S vazbou na provedené
úpravy v jiných ustanoveních zákona, kdy byla vyloučena povinnost uvádět v žádosti o
vydání územního rozhodnutí a v územním rozhodnutí jména osob, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, nebudou se tyto osoby uvádět
ani v oznámení o zahájení územního řízení ani v dalších úkonech řízení. V těchto případech
musí být vždy identifikovány a uvedeny (v žádosti, v oznámení o zahájení řízení i v územním
rozhodnutí) všechny záměrem dotčené pozemky. Na základě této identifikace se pak může
každý, jehož vlastnické nebo jiné věcné právo je záměrem přímo dotčeno, dohledat.
Obdobně jako v ustanovení § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, je v odstavci 4 upravena lhůta pro rozhodnutí odchylně od § 71
správního řádu, a to s ohledem na mimořádnou náročnost územního řízení. Náročnost spočívá
především v tom, že při umisťování jednotlivých záměrů v území musí být zajištěn soulad
všech veřejných zájmů, které hájí jednotlivé dotčené orgány, a to v kontextu se zájmy
především vlastníků sousedních pozemků a staveb, a dalších subjektů, které hájí určité zájmy
v daném území.
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K bodu 125 - § 88
V ustanovení § 88 byl upraven jako zvláštní důvod přerušení územního řízení
požadavek na předložení plánovací smlouvy, která je použita jako předpoklad vydání
regulačního plánu. Pro splnění požadovaného účelu, to je zabezpečení předpokladů pro
vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury, zcela postačí v některých případech
předložení smluv s jejich vlastníky. Nově tedy bude stanovena možnost doložení buď
plánovací smlouvy nebo jako alternativa doložení jednotlivých smluv s jednotlivými vlastníky
veřejné dopravní a technické infrastruktury.
K bodům 126 až 132 - § 89
V důsledku provedené úpravy v ustanovení § 87 odst. 1 a 2 bylo nutné doplnit
odstavec 1 o uplatnění koncentrační zásady v případě upuštění od ústního jednání ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek
účastníků řízení.
Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a vyjádření pouze v případě,
že dojde ke změně původních závazných stanovisek a vyjádření.
Dále bylo v odstavci 4 provedeno zpřesnění a sjednocení textu, jehož smyslem bylo
sesouladit obsah námitek, které mohou podávat účastníci územního řízení vymezení v § 85
odst. 2 písm. c). Tímto byla stanovena stejná pravidla pro podávání námitek pro všechny
účastníky územního řízení.
Nově vložený odstavec 5 představuje obecné ustanovení, na základě kterého musí
stavební úřad účastníky řízení upozornit na to, že námitka musí být uplatněna včas, jaký má
být její věcný obsah atd., a to v oznámení o zahájení územního řízení.
K bodu 133 - § 91
Toto ustanovení bylo celé koncepčně přepracováno na základě výsledků projednání
analýzy RIA s dotčenými subjekty.
Je zde rozpracován postup vedení společného územního řízení a posuzování vlivů na
životní prostředí, při kterém není vyžadován posudek jako podklad pro další posuzování vlivů
na životní prostředí. Pro další rozhodování (Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí
posudek nevyžaduje) a pro splnění cíle posuzování je možné využít stanovisko orgánu EIA
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí vydané pro potřeby resp. v rámci územního
řízení. Stanovisko orgánu EIA je vydáváno v rámci vymezené působnosti (stanovení
podmínek pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a kontrola
splnění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění
variant a řádného zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí).
Předpokladem je, že proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, záměr bude posuzován, byly stanoveny podmínky pro
zpracování dokumentace a je stanoveno, že posuzování vlivů na životní prostředí bude
probíhat v rámci územního řízení, tzn. že příslušný orgán spojení těchto postupů v závěru
zjišťovacího řízení nevyloučí. Integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územního
řízení je ze zákona vyloučena u záměrů, pro něž je příslušným úřadem Ministerstvo životního
prostředí a u záměrů, u kterých je vyžadováno mezistátní posuzování. Posuzování vlivů na
životní prostředí je možné pouze u záměrů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 kategorii II
zákona č. 100/2001 Sb. Pravomoc k vedení tohoto společného postupu je pak svěřena
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Žadatel podá žádost o vydání územního rozhodnutí, ke které musí doložit jak
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, tak i dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí, čímž je zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámí zahájení řízení, nařídí
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dálkový přístup. Jedno vyhotovení EIA dokumentace musí stavební úřad zaslat příslušnému
posuzujícímu orgánu elektronicky, tzn. do datové schránky, pro potřeby vydání stanoviska
k posuzování vlivů na životní prostředí. Individuálně vyrozumí dotčené orgány (včetně
orgánu EIA) a vyzve je k podání stanoviska.
Protože stanovisko příslušného úřadu je pro postupy podle § 91 odst. 7 stavebního
zákona vydáváno v průběhu územního řízení a nikoli před zahájením územního řízení, kdy je
možné na základě ustanovení § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. okruh účastníků vymezit,
bylo nezbytné s cílem zachovat možnost účasti těchto subjektů v územním řízení na
obdobných principech nově upravit postavení dalších účastníků územního řízení vedeného
podle § 91 stavebního zákona; vymezení těchto účastníků je obsaženo v § 85a odst. 2.
Pokud orgán EIA bude považovat navrhovaný záměr za natolik závažný,
komplikovaný nebo rozsáhlý, může si pro potřeby správného posouzení jeho vlivu na životní
prostředí opatřit odborné posouzení, které není posudkem podle zákona č. 100/2001 Sb.
Příslušný úřad si sám určí rozsah a náležitosti tohoto odborného posouzení. Podle stavebního
zákona se při postupu podle § 91 posudek o vlivech záměru na životní prostředí
nezpracovává.
Stejně jako v územním řízení musí žadatel o vydání územního rozhodnutí zveřejnit
informaci o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Obsahové
náležitosti této informace jsou obsaženy v § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb.
Veřejnost má možnost seznámit se se spisem a nahlížet do něho, a to po celou dobu od
zveřejnění oznámení o zahájení územního řízení až do konání veřejného ústního jednání.
Každý může podat k předmětu územního řízení na základě společné dokumentace
připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, účastníci územního řízení mohou v téže
lhůtě podat námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.
Stavební úřad předá orgánu EIA v kopii veškerá shromážděná stanoviska, námitky a
připomínky pro potřeby vydání stanoviska EIA. Orgán EIA vydá stanovisko EIA v rozsahu
vymezené působnosti (stanovení podmínek pro přípravu a provedení záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí a kontrola splnění podmínek pro zpracování dokumentace ze závěru
zjišťovacího řízení, úplnosti a věcné správnosti zdůvodnění vyhodnocených variant a řádného
zdůvodnění záměru z hlediska vlivů na životní prostředí). Stanovisko musí být vydáno do 30
dnů od předání výsledků projednání a předáno stavebnímu úřadu. Jestliže příslušný úřad
stanovisko ve stanovené lhůtě nevydá, stanoví mu stavební úřad dodatečnou lhůtu pro jeho
vydání, která nesmí být kratší než 15 dnů. Pokud není vydáno ani v této dodatečné lhůtě,
stanoví stavební zákon fikci jeho vydání, tzn. že se má za to, že se záměrem příslušný úřad
souhlasí.
Ještě před vydáním územního rozhodnutí se mohou účastníci vyjádřit k podkladům,
které slouží pro jeho vydání, a to ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů. O
možnosti vyjádřit se se všichni zúčastnění dozví na základě doručeného, popř. zveřejněného,
oznámení.
Stavební úřad na základě všech podkladů pro rozhodnutí vydá územní rozhodnutí, ve
kterém mimo jiné zahrne podmínky pro přípravu a provedení záměru ze stanoviska orgánu
EIA k vlivu na životní prostředí (k ostatním podmínkám stanoviska musí být přihlédnuto
v dalších fázích rozhodování – ve stavebním povolení a při uvádění záměru do provozu).
V případě, že nejsou požadavky vyplývající ze stanoviska zahrnuty do výroku rozhodnutí,
musí stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí zdůvodnit, proč tyto požadavky nezahrnul do
podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad vydané územní rozhodnutí zveřejní a vždy individuálně doručí
dotčeným orgánům včetně orgánu EIA (mimo jiné pro potřeby zachování úplnosti informací v
databázi EIA).
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K bodům 134 a 135 - § 92 odst. 1, 3 a 4
Úprava provedená v odstavci 3 navazuje na úpravy provedené v jiných ustanoveních
zákona (§ 86 odst. 6, § 87 odst. 3). Jde o zvláštní úpravu u řízení se velkým počtem účastníků
a u záměrů posuzování vlivů na životní prostředí. V těchto případech se doručuje rozhodnutí
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a jména a příjmení účastníků řízení – vlastníků
sousedních nemovitostí, se v písemném vyhotovení rozhodnutí (§ 69 odst. 2 správního řádu),
s ohledem na jejich velký počet, neuvádějí. Tím nejsou krácena procesní práva těchto
účastníků, neboť vždy je jim rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou a je zveřejňováno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
S ohledem na změnu v § 87 odst. 1 a 2 se upravuje doručování územního rozhodnutí
obdobně jako předchozích úkonů v územním řízení.
V odstavci 4 se zpřesňuje text o úkonech stavebního úřadu po nabytí právní moci
územního rozhodnutí a požadavek na měřítka celkové situace a případně další část
dokumentace záměru, který byl původně upraven pouze v prováděcí vyhlášce.
K bodům 136 až 139 - § 93 odst. 1 až 4
V odstavcích 1 a 2 se provádí textové úpravy v souvislosti se změnami ustanovení
§ 81 (rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území). V odstavci 1 se stanovuje
maximální doba platnosti územního rozhodnutí, a to na dobu 5 let; stejná doba je stanovena i
v případě regulačního plánu na žádost i veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí.
V odstavci 3 je provedeno zpřesnění textu.
V odstavci 4 dochází ke zpřehlednění a upřesnění textů pozbytí platnosti územního
rozhodnutí (stejně jako u veřejnoprávní smlouvy a územního souhlasu).
K bodům 140 a 141 - § 94 odst. 1 a 5
Vzhledem k tomu, že v praxi byly nejasnosti a výkladové rozdílnosti, pokud jde
o platnost rozhodnutí v případě projednání změny územního rozhodnutí (mění se původní
rozhodnutí), je v odstavci 1 tohoto ustanovení stanoveno, že platnost původního územního
rozhodnutí zůstává nedotčena, pokud si žadatel v žádosti o změnu územního rozhodnutí o
prodloužení platnosti také výslovně nepožádal.
Úpravou v odstavci 5 nedochází k věcné změně textu; formulační úprava text
zpřesňuje, a to v tom smyslu, aby zde byly podchyceny všechny formy povolení stavebního
záměru.
K bodu 142 - § 94a
V nově vloženém ustanovení jsou upraveny podrobnosti vedení společného územního
řízení a stavebního řízení a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Na rozdíl od platné právní úpravy bude vedeno jedno společné řízení a vydáno jedno společné
rozhodnutí o dvou výrocích.
Obecná úprava správního řádu je příliš rámcová a pro potřeby spojování územního a
stavebního řízení na základě rozboru aplikační praxe nedostatečná. Zvláštní požadavky jsou
promítnuty do jednotlivých kroků žadatele a úkonů stavebního úřadu, včetně zvláštních
požadavků na společnou dokumentaci, vydávání příslušných usnesení, doručování v
jednotlivých případech a obsahu výroků rozhodnutí. S přihlédnutím k potřebám a
srozumitelnosti úpravy tohoto zjednodušujícího institutu, který může významně přispět ke
snížení administrativní náročnosti, je společné územní a stavební řízení nastaveno jako jedno
řízení (dle platné právní úpravy jsou současně vedena dvě řízení). Úprava obsažená v § 94a
nastavuje všechny potřebné požadavky tak, aby byla jednoznačným návodem pro správní
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formuláři a současně bude přikládána jedna dokumentace. V prováděcí vyhlášce budou
nastaveny požadavky na žádost, společnou dokumentaci i obsahové náležitosti společného
rozhodnutí.
K bodu 143 - § 95 a 96
Úpravy v textu § 95 odst. 1 jsou pouze zpřesněním textu, popřípadě reakcí na změnu
v § 81.
V nově vloženém odstavci 2 je výslovně vyloučena možnost spojit tento
zjednodušující postup s navazujícím stavebním řízením.
V odstavci 3 jsou upraveny podrobnosti postupu stavebního úřadu na počátku
zjednodušeného územního řízení; jde o úpravu, která je, na základě rozboru aplikační praxe,
považována za nezbytnou z důvodů odstranění pochybností o správnosti postupu.
V odstavci 3 byl z důvodů nejednotnosti výkladové praxe podchycen procesní postup
řešící případy, kdy není možné vést zjednodušené územní řízení a dojde k jeho „překlopení“
do klasického územního řízení.
Důsledky nesplnění informační povinnosti žadatele byly dosud upraveny nejednotně v
regulérním územním řízení a navržená úprava v odstavci 4 umožňuje stavebnímu úřadu, aby
na ni reagoval s obdobnými důsledky.
Z důvodu zpružnění a podtržení smyslu zjednodušeného územního řízení jsou
v odstavci 5 stanoveny podmínky pro podání námitek účastníků a výhrad dotčených orgánů.
Současně je zde jednoznačně stanovena fikce vydání rozhodnutí a nabytí právní moci.
Úpravy v textu odstavce 6 jsou zpřesněním textu k odstranění pochybností při výkladu
tohoto ustanovení.
V § 96 odst. 1 se vypouští část textu, který je nově obsažen v odstavci 3.
Odstavec 2, obsahující výčet případů, u kterých postačí územní souhlas, je upraven
s přihlédnutím ke změnám v § 79 odst. 2 a v § 80 odst. 3.
V odstavci 3 se upravuje požadavek na žádost o vydání územního souhlasu
a připojované doklady s tím, že se v rámci zjednodušení postupů u případů nevýznamných
staveb nevyžaduje souhlas vlastníků sousedních nemovitostí. To představuje podstatnou
změnu a snížení administrativní náročnosti na žadatele, přičemž se navazuje na obdobné
principy, které platily při ohlašování doplňkových drobných staveb podle zákona č. 50/1976
Sb. Posouzení důsledků umístění těchto „drobných“ stavebních záměrů je v pravomoci
stavebního úřadu, který může ke stanovení podmínek pro jejich realizaci vždy na základě
správního uvážení podle odstavce 5 rozhodnout usnesením, že i v takových případech bude
provedeno územní řízení. Tím je zabezpečena ochrana potencionálních zásahů do práv
vlastníků sousedních nemovitostí standardním způsobem, který odpovídá tradici českého
stavebního práva. V písmenu a) je nově upravena možnost doložení pouhého souhlasu
vlastníka, pokud žadatel sám není vlastníkem nebo nemá příslušnou smlouvu, která by mu
zakládala možnost realizovat předmětný záměr. Požadavky na přílohy žádosti o vydání
územního souhlasu jsou upraveny stejně jako u územního rozhodnutí.
Nadále zůstává zachována koncepce formy územního souhlasu, tj. vyjádření, sdělení
stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 154 správního řádu. Z důvodů vyloučení případných
různých výkladů byla v odstavci 4 jednoznačně tato forma stanovena, což postihuje vyloučení
použití části druhé a třetí správního řádu při vydávání územního souhlasu; tím je kromě jiného
vyloučena i možnost podání odvolání proti vydanému územnímu souhlasu. Nově jsou v tomto
odstavci stanoveny lhůty pro přezkumné řízení. Územní souhlas nabývá právních účinků
dnem doručení žadateli. Úprava podrobností o doručování územního souhlasu v odstavci 4
slouží ke zpřesnění postupu stavebního úřadu. V případech, kdy se záměr nachází na území
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speciálním stavebním úřadem, stavební úřad doručuje územní souhlas také obci nebo
speciálnímu stavebnímu úřadu.
V odstavci 5 je zpřesněn text, který upravuje postup stavebního úřadu po vydání
usnesení o provedení územního řízení zajišťující podklady pro toto řízení, a to s přihlédnutím
k náročnosti a povaze jednotlivých záměrů. Zejména se jedná o doplnění dokumentace s tím,
že v jednoduchých případech může být použita původní „dokumentace“ připojená k žádosti o
vydání územního souhlasu. Tento postup byl doposud prováděn na základě extenzivního
výkladu a nejasnosti působily v některých případech problémy aplikační praxe.
Vypouští se dosavadní odstavec 5, jelikož informační povinnost žadatele byla
zavedena zejména s ohledem na případy posuzování vlivu na životní prostředí (informovanost
veřejnosti), přičemž tyto případy jsou explicitně pro použití územního souhlasu vyloučeny.
V odstavci 7 se mění doba platnosti územního souhlasu, a to stejně jako v případě
územního rozhodnutí na 2 roky. S ohledem na charakter územního souhlasu nelze dobu jeho
platnosti prodlužovat tak, jako je to možné u územního rozhodnutí, kdy se vede řízení o
prodloužení lhůty jeho platnosti.
V odstavci 8 se systematicky utřiďují případy, ve kterých územní souhlas pozbývá
platnost. Jde o stejnou úpravu jako v případě veřejnoprávní smlouvy (§ 78a) a územního
rozhodnutí (§ 93).
V nově vloženém odstavci 9 se s přihlédnutím k charakteru územního souhlasu
připouští i možnost jeho změny, a to buď územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.
K bodu 144 - § 96a
K zajištění využití všech možností zjednodušujících postupů upravených stavebním
zákonem je podrobně v nově vloženém ustanovení § 96a upraven postup pro vydání
územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Dosavadní
právní úprava byla pouze rámcová a další postup stavebníků a stavebních úřadů byl založen
pouze na výkladu navazujících ustanovení stavebního zákona a správního řádu.
V jednotlivých odstavcích jsou systematicky upravovány kroky stavebníka a úkony
stavebního úřadu, a to tak, aby se účelně spojily požadavky na územní souhlas a na
ohlašování stavebních záměrů.
K bodům 145 a 146 - § 97 odst. 1
Důvodem pro vydání územní opatření o stavební uzávěře při pořizování územně
plánovací dokumentace bylo dosud schválení jejího zadání. Nově se upravuje tento okamžik
již v návaznosti na rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny.
S ohledem na důsledky při zrušení nebo změně rozhodnutí o námitkách dotčených osob proti
vydané územně plánovací dokumentaci nebo zrušení celého opatření obecné povahy o vydání
územně plánovací dokumentace je nově vložena do tohoto ustanovení možnost vydání
územního opatření o stavební uzávěře. Zda k tomuto kroku rada obce, popř. rada kraje,
přistoupí, bude záležet na okolnostech konkrétního případu.
K bodu 147 - § 99 odst. 1
V odstavci 1 dochází pouze k formulačnímu zpřesnění textu.
K bodu 148 - část třetí, hlava III, díl 7
K § 101 odst. 1 – cílem novely je zúžit možnost uplatnění předkupního práva.
U veřejně prospěšných opatření se předkupní právo vztahuje jen na veřejná prostranství (§ 34
zákona o obcích), u veřejně prospěšných staveb předkupní právo nevzniká u staveb, pro které
postačí zřízení věcného břemene (např. u naprosté většiny liniových staveb technické
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veřejně prospěšné stavby a některá veřejná prostranství výslovně uvedené v územním plánu
nebo regulačním plánu; předkupní právo se tedy uplatní jen v rozsahu, který bude v uvedené
územně plánovací dokumentaci vymezen. Oproti dosavadní úpravě je upřesněno, že se
předkupní právo týká i stavby na vykupovaném pozemku. Předkupní právo se uplatní jen
u úplatných převodů, bezúplatným převodem však nezaniká. Novela upřesňuje náležitosti
nezbytné pro záznam předkupního práva, jeho vznik a povinnost nabídky.
K § 101 odst. 2 – nově se umožňuje, aby smlouvu uzavřela přímo i organizační složka
státu, státní příspěvková nebo státní podnik příslušný k realizaci veřejně prospěšné stavby
nebo veřejně prospěšného opatření; smlouvu za stát nebude uzavírat Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, protože tento úřad vykoupenou nemovitost pro svou činnost
nepotřebuje. Nově tedy nepostačí vymezit předkupní právo pro Českou republiku, ale bude se
vymezovat například pro Ředitelství silnic a dálnic jako oprávněnou osobu.
K § 101 odst. 3 až 5 – v případě, že se předkupní právo vztahuje na část pozemku, její
oddělení na základě nabídky vlastníka zajistí a hradí oprávněná osoba. Ta zajistí i veškeré
podklady pro stanovení kupní ceny, která je stanovována tak, aby odpovídala co nejvíce
skutečné ceně pozemku. Vlastník musí umožnit prohlídku nemovitosti. Je-li oprávněnou
osobou stát a ze záznamu na listu vlastnictví je zřejmé, kdo bude s majetkem hospodařit,
zasílá vlastník nabídku přímo této organizační složce státu, státní příspěvkové organizaci nebo
státnímu podniku. Není-li toto zřejmé nebo není-li si vlastník jistý, komu nabídku zaslat,
zasílá nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který oprávněnou osobu
zjistí a nabídku jí zašle.
K § 101 odst. 6 až 9 – na nabídku oprávněná osoba reaguje buď zasláním návrhu
kupní smlouvy se všemi náležitostmi, nebo vydáním potvrzení o zániku předkupního práva.
Pokud vlastník nesouhlasí s kupní cenou, zajistí a uhradí vyhotovení nového znaleckého
posudku a nový návrh na uzavření kupní smlouvy; toto zašle oprávněné osobě. V případě, že
nedojde k dohodě, oprávněná osoba buď podá návrh na určení kupní ceny soudu, nebo se
rozhodne nemovitost nevykoupit a zašle vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva.
Ani tímto postupem však nelze vyloučit případ, že vlastník nebude souhlasit s cenou určenou
soudem a nabídku vezme zpět. Novela řeší i vyrozumění vlastníka, přerušení lhůty, do kdy
musí dojít k uzavření kupní smlouvy v případě, že se čeká na rozhodnutí soudu, a také postup
po rozhodnutí soudu. Případný zánik předkupního práva musí oprávněná osoba sdělit také
orgánu, který územně plánovací dokumentaci obsahující předkupní právo vydal.
K § 101 odst. 10 a 11 – zde jsou řešeny lhůty a postup při nesplnění povinností.
Důležité je ustanovení o neplatnosti převodu pozemku nebo stavby na něm na jinou osobu po
dobu platnosti předkupního práva, které má zamezit vyhýbání se povinnosti ze zákona a
spekulacím.
K § 101 odst. 12 – zde je řešen zejména vztah předkupního práva podle občanského
zákoníku a předkupního práva podle stavebního zákona.
K § 102 odst. 1 a 2 – náhrada náleží vlastníkovi, kterému vznikla prokazatelná
majetková újma. Jestliže nedošlo ke změně vlastníka, pozemek byl určen k zastavění a majitel
toho nevyužil, následně rozhodlo příslušné zastupitelstvo o zrušení zastavitelné plochy, ve
které se pozemek nachází, nejedná se o majetkovou újmu ve smyslu tohoto ustanovení.
Příkladem majetkové újmy jsou případy, kdy developer koupil pozemek, připravil
dokumentaci k územnímu řízení, popř. dojednal úvěr a pozemek slouží k zajištění závazku, a
následně se pozemek stal rozhodnutím orgánu veřejné správy nezastavitelným. Vzhledem
k obchodovatelnosti práv z regulačního plánu nebo územního rozhodnutí vyplývajících
novela reaguje i na tuto skutečnost.
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blokování využití území a čekání na náhradu za změnu v území. Je stanovena lhůta 8 let, tedy
dvou období, ve kterých se předkládá zpráva o uplatňování územního plánu za uplynulé
období, která je zadáním změny územního plánu, po jejímž uplynutí bez využití možnosti
zastavění nebo alespoň zajištění právního aktu vedoucího k zastavění je možné bez náhrady
zastavitelnost zrušit.
K § 102 odst. 4 – navržená novela chrání vlastníka pozemku proti nečinnosti a
obstrukcím ze strany orgánů veřejné správy, které by podmínily zastavitelnost pozemku
regulačním plánem z podnětu nebo územní studií a přitom svou povinnost je pořídit nebo
vydat nesplnily. Tím by dostaly vlastníka do situace, že by mu mohla bez jeho viny uplynout
lhůta pro zastavitelnost pozemku. U regulačního plánu na žádost je již opatření proti možné
nečinnosti a obstrukcím orgánu veřejné správy obsaženo v ustanovení § 43 odst. 2 stavebního
zákona.
K bodu 149 - § 103 až 108
K § 103
Návrh upřesňuje vymezení jednotlivých stavebních záměrů, které pro své provedení
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Přehledněji je vyjádřena vazba na územní
rozhodování. Všechny stavební záměry, které nevyžadují rozhodnutí o umístění (§ 79 odst. 2),
nebo rozhodnutí o využití území (§ 80 odst. 3), nevyžadují ani ohlášení pro své provedení.
Jsou tak vyčleněny z režimu posuzování podle stavebního zákona. Pod písm. c) jsou uvedeny
udržovací práce, které nevyžadují ohlášení. Udržovací práce, které nesplňují stanovené
podmínky, vyžadují ohlášení (§ 104 odst. 1 písm. j). Žádné udržovací práce nevyžadují
stavební povolení. Pod písm. d) jsou uvedeny stavební úpravy, které nevyžadují ohlášení.
Stavební úpravy vyžadující ohlášení jsou uvedeny v § 104 odst. 1 písm. k). Stavební úpravy,
které nesplňují uvedené podmínky, vyžadují stavební povolení. Obecně platí, že žádné
udržovací práce ani stavební úpravy nevyžadují územní posouzení (§ 79 odst. 6). Pod písm. e)
jsou uvedeny stavby, které pro své provedení nevyžadují ohlášení, ani stavební povolení, ale
podléhají územnímu posouzení, tzn. každá stavba musí být především umístěna a úlevy jsou
následně pro vlastní provádění staveb. Ze stávajícího výčtu v § 103 se stavby (např. stavby
pro plnění funkcí lesa, zimní zahrady, přístřešky sloužící veřejné dopravě, antény, stožáry pro
vlajky atd.) a terénní úpravy, manipulační, prodejní, skladové a výstavní plochy, které
nevyžadují umístění, přesunuly do § 79 a § 80 a je jasně vyjádřena zásada, že stavební
záměry, které nevyžadují územní posouzení, nevyžadují ani posouzení z hlediska jejich
provedení.
Zbývající výčet stavebních záměrů byl pojmově upřesněn. Byly vypuštěny pojmy jako
konstrukce, lešení, které vyvolávaly aplikační problémy a nejednotnost rozhodování. Dále
byly vypuštěny stavební záměry, které je možné podřadit pod obecný pojem „změna
dokončené stavby resp. stavební úpravy“ (např. vedení technického zařízení uvnitř budov a
jejich stavební úpravy, stavební úpravy kotelen, stavební úpravy energetických vedení,
vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich
součást).
Další skupinu záměrů, jejichž zařazení dělalo v praxi problémy, tvoří odstavné,
manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy. U těchto záměrů je nutné rozlišovat,
zda se jedná o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, nebo pouze o využití plochy.
V případě, že se jedná o stavbu, je záměr zařazen v § 103 odst. 1 písm. e) bod 18 a předchází
mu vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, pokud zákon nestanoví jinak. Jestliže
nemá charakter stavby, je záměr obsažen v § 103 odst. 1 písm. b) a podléhá vydání územního
rozhodnutí o změně využití území, pokud zákon nestanoví jinak.
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řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Vodovodní, kanalizační
a energetické přípojky jsou nově uvedeny bez omezujícího parametru a jsou doplněny
o navazující odběrná zařízení a připojení stavby (které je někdy označováno jako „domovní
vedení“) vedené po pozemku a o připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě
hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní.
Změny uvedených staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení
uvedených parametrů, vyžadují ohlášení nebo stavební povolení.
K § 104
Úprava je provedená v souvislosti s vypuštěním územně plánovací informace v § 21.
Ohlašovaným záměrům předchází územní posouzení, s výjimkou udržovacích prací a
stavebních úprav, které podle § 79 odst. 6 rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
nevyžadují. Provedené úpravy ve výčtu jednotlivých ohlašovaných stavebních záměrů jsou
v přímé souvislosti se změnami v § 79 a § 103. Některé stavební záměry byly přesunuty do §
79 odst. 2 (např. sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti, cirkusové stany,
antény), a proto podle § 103 odst. 1 písm. a) nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Jiné
stavební záměry byly přesunuty do § 103 (např. přípojky nad 50 m, ostatní výrobky, které plní
funkci stavby, ostatní reklamní zařízení). Zůstaly zachovány parametry ohlašovaných staveb
s výjimkou písm. d), kde došlo ke zvětšení zastavěné plochy z 25 m² na 50m². Touto úpravou
se vyhovělo požadavkům na sjednocení postupů, zejména při povolování garáží a staveb
rodinných domů do 150 m². V odstavci 2 je výslovně vyjádřeno, že také změny dokončených
staveb uvedených v § 104, vyžadují ohlášení, pokud jejich provedením nebudou překročeny
uvedené parametry. Budou-li překročeny, vyžaduje záměr stavební povolení (108 odst. 2).
V odstavci 3 jsou vyjádřeny nové procesy zjednodušování posuzování určitých
stavebních záměrů, kdy stavební úřad již současně s územním posouzením může stanovit, že
nebudou vyžadovat následné ohlášení, nebo současně s územním souhlasem potvrdí vznik
práva provést ohlášený záměr.
Které stavební záměry u speciálních staveb vyžadují ohlášení, stanoví zvláštní právní
předpisy, např. vodní zákon nebo zákon o pozemních komunikacích.
K § 105
Dochází k upřesnění požadovaných dokladů a dokumentace podle jednotlivých druhů
ohlašovaných stavebních záměrů. Jednotný požadavek nevyhovoval různorodosti
jednotlivých stavebních záměrů. Podle § 196 platného zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a
další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře,
činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních
právních předpisů. Konkrétně u ohlašovaných záměrů stanoví § 3 prováděcí vyhlášky č.
526/2006 Sb., že ohlášení stavby uvedené pod písm. a) až d), změny takové stavby a změny
takové stavby před dokončením, která podléhá ohlášení, stavebník podává na formuláři, jehož
obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky. K ohlášení připojí přílohy
uvedené v části B přílohy vyhlášky. Rozsah a obsah projektové dokumentace u těchto staveb
stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. U ostatních záměrů jsou náležitosti
ohlášení a předkládané dokumentace stanoveny v § 105.
K § 106
K posílení právní jistoty stavebníka návrh zákona předpokládá, že u ohlašovaných
stavebních záměrů vydá stavební úřad písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru. Souhlas vydá ve lhůtě 30 dnů, jsou-li splněny stanovené podmínky a ohlášení je
úplné. Základní podmínkou je soulad s umístěním stavby. Nová stavba vyžadující ohlášení
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nerozhodné, jakou formou územní posouzení proběhlo (územní rozhodnutí, regulační plán,
veřejnoprávní smlouva, územní souhlas). Další podmínkou je soulad s obecnými požadavky
na výstavbu. Podle § 2 odst. 2 písm. e) se tímto pojmem rozumí obecné požadavky na
využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a
obecné technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami pokročilého věku,
těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do 3 let, popřípadě osobami
s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
stanovené prováděcím právním předpisem (bezbariérové užívání stavby). Požadavky jsou
stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Třetí
podmínkou je soulad se závaznými stanovisky, popř. rozhodnutími dotčených orgánů. K tomu
viz důvodová zpráva k § 4 odst. 2. Nevětší míře je zajištěna ochrana práv sousedů.
K ohlášení stavebník podle § 104 dokládá souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo
práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici
s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn. Souhlas stavební úřad vydá pouze
v případě, pokud není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného
břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas. Nejsou-li splněny
uvedené podmínky, stavební úřad podle § 107 rozhodne o provedení formálního stavebního
řízení, ve kterém mají dotčení vlastníci sousedních nemovitostí postavení účastníků řízení.
Právo zahájit provádění ohlášeného stavebního záměru je prodlouženo z původních 12
měsíců na 2 roky, shodně s platností stavebního povolení, neboť také rozsah prováděných
stavebních záměrů může být srovnatelný.
K § 107
Úprava se vrací k osvědčenému a dlouhodobě aplikovanému postupu, jehož navrácení
praxe požadovala, tj. možnost „překlopení“ ohlášení do stavebního řízení. Nejčastějším
případem pro vedení řízení a vydání rozhodnutí je zajištění ochrany veřejných zájmů, které
hájí dotčené orgány. Obsah závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány podle
zvláštních zákonů (viz důvodová zpráva k § 4) je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
stavebního úřadu, tzn. podmínky závazných stanovisek se promítají do výrokové části
stavebního povolení, zejména do vedlejších ustanovení výroku.
V rámci sjednocení procesních postupů v části stavebního řádu se možnost přechodu
projednávání ohlášeného záměru do přísnějšího povolovacího režimu shodně upravuje také u
oznámení změny v užívání stavby (§ 127) nebo u oznámení odstranění stavby (§ 128).
K § 108
Samostatné ustanovení o výrobcích plnících funkci stavby bylo vypuštěno, neboť jsou
posuzovány shodně jako stavby (viz důvodová zpráva k § 2 odst. 3).
Dosavadní úprava nestanoví výslovně případy, ve kterých je třeba pro realizaci
stavebního záměru stavební povolení. Vychází se z toho, že je to vždy, když nejde o stavby
uvedené v § 103 nebo § 104 odst. 2 stavebního zákona. Pro zvýšení právní jistoty stavebníků
a praxi stavebních úřadů je účelné záměry vyžadující stavební povolení přesně vymezit.
Nezměněno zůstává, že lze stavební povolení nahradit jinými instituty. Stavební zákon
umožňuje více forem povolení provádění stavby, nejenom stavební povolení vydané
stavebním úřadem. U stavby, která vyžaduje stavební povolení, může stavebník podat žádost
o stavební povolení na stavební úřad, nebo může podat návrh na uzavření veřejnoprávní
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stavby autorizovaným inspektorem (§ 117).
Které stavební záměry vyžadují ohlášení je stanoveno v § 104. Návrh předpokládá, že
také u ohlašovaných záměrů stavební úřad může usnesením rozhodnout o tom, že ohlášený
stavební záměr projedná ve stavebním řízení a vydá rozhodnutí. Podle § 107 takto může
postupovat, nejsou-li splněny zákonné podmínky pro vydání souhlasu s ohlášením.
K bodům 150 až 156 - § 109
V § 109 jsou vymezeni účastníci stavebního řízení. To znamená pouze toho správního
řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost o vydání stavebního povolení dojde stavebnímu
úřadu. Ve stavebním řízení se neřeší věci, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto v územním
řízení (popř. v uzavřené a účinné veřejnoprávní smlouvě upravující umístění stavby, v
regulačním plánu nahrazujícím územní rozhodnutí, popřípadě v územním souhlasu). Umístění
stavby na pozemku, její odstupy od hranic pozemku, od dalších staveb – navrhovaných či
stávajících a v souvislosti s tím i umístění oken, orientace stavby vzhledem ke světovým
stranám, výška stavby, tvar střechy – tím i zastínění sousedních staveb nebo pozemků, přístup
ke stavbě, zajištění parkovacích stání pro vozidla a v neposlední řadě účel, kterému má stavba
sloužit, jsou při podání žádosti o vydání stavebního povolení již vyřešené. Tomu odpovídá
vymezení okruhu účastníků stavebního řízení. Budou jimi osoby, jejichž vlastnické právo či
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, může být přímo dotčeno
prováděním stavby. Upřesňuje se, že účastníkem stavebního řízení se stává také osoba, o které
tak stanoví zvláštní právní předpis. Nejčastěji se jedná o občanské sdružení, kterým toto
postavení za určitých podmínek přiznává § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny a § 23 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Podmínkou
účastenství podle stavebního zákona je dotčení veřejných zájmů podle zvláštních právních
předpisů, pokud nebylo o dotčení v plném rozsahu rozhodnuto v územním rozhodnutí.
Praxe ukázala, že samostatné vymezování společenství vlastníků jednotek jako
účastníka stavebního řízení je nejen nadbytečné, ale i zavádějící. Postavení společenství
vlastníků jednotek ani vlastníků jednotlivých jednotek jako účastníků řízení tím není
omezeno. Společenství nebo vlastníci jednotek mohou být účastníky řízení jako stavebníci,
vlastníci jednotek jsou účastníky jako „vlastníci stavby“ nebo jako sousedé. Případnou
administrativní náročnost při doručování velkému počtu účastníků řízení u domů s mnoha
jednotkami lze řešit s použitím § 144 správního řádu o řízení s velkým počtem účastníků.
K bodům 157 až 163 - § 110 odst. 1, 2, 4 a 7
V odstavci 1 a 2 se jedná o zpřesnění náležitostí žádosti o stavební povolení. Žádost se
podává na formuláři, který je přílohou vyhlášky č. 526/2006 Sb.
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je podle § 158
vybranou činností ve výstavbě a může ji proto vykonávat pouze fyzická osoba, která získala
oprávnění k výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb. Není-li předložená projektová
dokumentace zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví. Jedná se o zvláštní
důvod k zastavení řízení podle stavebního zákona. Návrhem se doplňuje, že v takovém
případě je usnesení o zastavení řízení doručováno pouze stavebníkovi.
Doplňuje se odstavec 7, podle kterého stavebník v žádosti o stavební povolení není u
staveb s velkým počtem účastníků, tj. více než 30, povinen uvádět konkrétní vlastníky
sousedních pozemků a staveb, ale uvede záměrem dotčené pozemky a stavby evidované
v katastru nemovitostí. Stanovení okruhu účastníků řízení je povinností stavebního úřadu.
K bodům 164 až 166 - § 111 odst. 1 a 3
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tak, aby byly zohledněny také jiné instituty, kterými může být územní rozhodnutí nahrazeno,
a v případě vedeného stavebního řízení o stavebních úpravách, u nichž se posouzení
umístnění nevyžaduje, soulad s územně plánovací dokumentací (zvláště tam, kde stavební
úpravy podmiňují změnu v užívání stavby). Úprava v písm. b) souvisí s § 110 odst. 4, podle
kterého stavební úřad řízení zastaví, pokud předložená projektová dokumentace není
zpracována oprávněnou osobou – u stavebního řízení se jedná vždy o fyzickou osobu
oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. (tzv.
„projektant“), Stavební úřad je povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti; přitom postupuje podle správního řádu. Pokud žádost
neobsahuje předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení
přeruší. Z důvodu hospodárnosti vedení řízení se usnesení o přerušení doručuje pouze
stavebníkovi.
K bodům 167 a 168 - § 112 odst. 1 a 3
Změna v § 112 odst. 1 řeší identifikaci účastníků stavebního řízení – sousedů – v
případech, kdy budou oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení, včetně rozhodnutí,
doručovány veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu. Jde o osoby, které mají být
účastníky řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f). Jsou to jednak vlastníci sousedních pozemků
nebo staveb na nich, pokud prováděním stavby mohou být jejich práva přímo dotčena, jednak
ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemeni a
toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. V oznámení o zahájení řízení
nebudou uváděna jména a příjmení, nebo názvy právnických osob, nýbrž údaje kterými jsou
dotčené pozemky a stavby označované v katastru nemovitostí.
Záměrem (stavbou) dotčené pozemky a stavby evidované v katastru nemovitostí uvede
stavebník již v žádosti o vydání stavebního povolení (§ 110 odst. 7). Za vymezení okruhu
účastníků řízení je odpovědný stavební úřad, který může po prověření žádosti vyzvat žadatele,
aby potřebné údaje doplnil, stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu a stavební řízení usnesením
přerušit [§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu]. Vlastníci pozemků se tedy mohou z oznámení
o zahájení stavebního řízení dovědět, že se na sousedním pozemku má realizovat stavba (jiný
záměr), mají možnost seznámit se s návrhem, s projektovou dokumentací, se stanovisky
dotčených orgánů a s dalšími podklady pro rozhodnutí, ve stanovené lhůtě mohou uplatnit své
námitky a účinně tak hájit svá práva a právem chráněné zájmy (ve stavebním řízení jde o
právo vlastnické a právo odpovídající věcnému břemenu).
Vymezení ostatních účastníků řízení [§ 109 odst. 1 písm. a) až d)] není složité, protože
dotčené pozemky, stavby a osoby mající k nim příslušná věcná práva, se dají poměrně přesně
identifikovat. Problémem může být vymezení sousedních pozemků. V souladu s nálezem
Ústavního soudu publikovaným pod č. 96/2000 Sb. totiž sousedním pozemkem není jen
pozemek mající společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba realizována.
Sousedství je třeba chápat šířeji, účinky stavby se mohou projevovat i na dalších pozemcích.
To předpokládá také aktivní vztah vlastníků pozemků a ostatních osob k ochraně svých práv.
Pokud budou mít za to, že prováděním záměru mohou být dotčeny i jejich pozemky a stavby,
ačkoli nejsou v oznámení uvedené, mají možnost se účastenství ve stavebním řízení domáhat
také. V případech řešení pochybností o účastenství osoby ve stavebním řízení se postupuje
podle § 28 správního řádu.
Zákon v § 103 provedl výčet mnoha stavebních záměrů, které nevyžadují stavební
povolení ani ohlášení, v § 104 je další výčet stavebních záměrů na ohlášení. Z toho je zřejmé,
že stavební povolení vyžadují stavby, které nelze považovat za jednoduché a tomu také
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doplněn odstavec 3, upravující lhůty pro řízení mírněji než správní řád.
K bodům 169 a 170 - § 114 odst. 1 a 4
Shodně jako v platném znění zákona u územního řízení (§ 89), také u stavebního
řízení se upřesňuje charakter námitek, které může účastník stavebního řízení uplatnit, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě. Doplněno je jednoznačné stanovení, že o jiných námitkách stavební
úřad nerozhoduje.
V souladu se zásadou poučovací povinnosti správním orgánem podle § 4 správního
řádu, musí být účastníci řízení o podmínkách pro uplatňování námitek výslovně poučeni
v oznámení o zahájení řízení.
K bodu 171 - § 115 odst. 4
Shodně jako v platném znění zákona u územního řízení (§ 93 odst. 5), také u
stavebního řízení se doplňuje další důvod pozbytí platnosti stavebního povolení. Pokud
stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že upustil od svého záměru provedení stavby, stavební
povolení pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad takové oznámení obdržel; to neplatí,
využil-li stavebník svého práva ze stavebního povolení a provádění stavby na základě
vydaného stavebního povolení již zahájil.
K bodu 172 - § 116
Stejně jako úprava veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, také úprava
veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení, se ukázala jako kusá
a nedostačující potřebám aplikační praxe.
Doplněnými odstavci se podrobněji upravuje postup stavebníka i stavebního úřadu při
uzavírání veřejnoprávní smlouvy, požadavky na obsah návrhu a připojených dokladů a
hlediska pro posouzení. Dále je upraven zánik účinků veřejnoprávní smlouvy a to shodně jako
u stavebního povolení, možnost prodloužení účinků či odstoupení stavebníka od smlouvy.
Novela též upravuje možnost přezkumu veřejnoprávní smlouvy a lhůty přo přezkumné
řízení.
Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy se předpokládá upravit v prováděcí
vyhlášce podrobněji.
K bodům 173 až 175 - § 117 odst. 1,2,3,4 a 5
Autorizovaný inspektor není orgánem veřejné moci a není zmocněn k vydávání
povolení, nelze proto hovořit o zkráceném stavebním řízení, neboť o žádné řízení podle
správního řádu nejde. Z tohoto důvodu se nadpis zkrácené stavební řízení nahrazuje slovy
„posouzení autorizovaným inspektorem“.
Posouzení autorizovaným inspektorem nebo veřejnoprávní smlouva jsou alternativy ke
standardnímu stavebnímu řízení a lze je proto využít pouze u těch staveb, které ze zákona
vyžadují stavební povolení. Vyloučit provedení stavby na základě certifikátu autorizovaného
inspektora se nově navrhuje pouze zákonem. Vyloučení tohoto institutu opatřením obecné
povahy, kterým se vydává regulační plán, nebo územním rozhodnutím, znamená vyloučení
zákonného institutu podzákonnými akty, což není přípustné.
Autorizovaný inspektor posuzuje projektovou dokumentaci a další doklady k určitému
okamžiku stavu v území, proto je třeba, aby předkládaný certifikát byl aktuální. V odstavci 2
se navrhuje, aby oznámení stavby předkládal stavebnímu úřadu autorizovaný inspektor, a to
bezodkladně po vystavení certifikátu. Doplňují se další náležitosti přikládané k oznámení, a
to doklady prokazující právo stavbu provést, a to shodně jako u žádosti o stavební povolení.
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dokumentace autorizovaným inspektorem.
Zjednodušující postupy podle stavebního zákona lze využít u bezkonfliktních případů.
Provedené změny přispívají k ochraně práv osob, které by byly účastníky stavebního řízení,
kdyby se vedlo. Výslovně je stanoveno, že je třeba doložit souhlasy těchto osob, nepostačí
pouhé vyjádření, a dále je v odstavci 4 doplněno posuzování a vypořádání námitek těchto
osob. V případě, kdy se nepodaří odstranit rozpory uplatněné uvedenými osobami, je ze
zákona tato stavba nezpůsobilá pro posouzení autorizovaným inspektorem a certifikát nelze
vystavit. Ve vazbě na novelizované znění § 109, upravující okruh účastníků stavebního
řízení, je do odst. 4 doplněna povinnost stavebnímu úřadu sdělit autorizovanému inspektorovi
informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení podle zvláštního právního
předpisu.
K bodu 176 - § 117a
Platná právní úprava zkráceného stavebního řízení se ukázala v praxi nedostatečná,
neboť neřeší účinky certifikátu a učiněného oznámení, neřeší ingerenci stavebního úřadu či
nástroje případných revizí, ani v dostatečné míře neřeší ochranu práv osob, které by byly
účastníky stavebního řízení, kdyby se vedlo.
Novelou je proto doplněn § 117a, upravující postup stavebního úřadu po podání
oznámení.
Stavební úřad ve lhůtě 30 dnů posoudí podané oznámení a v případě, že je třeba
stanovit podmínky pro provedení stavby nebo podmínky pro ochranu veřejných zájmů
usnesením rozhodne o projednání oznámeného stavebního záměru ve stavebním řízení.
V opačném případě vyvěsí oznámení spolu s certifikátem autorizovaného inspektora na
úřední desce po dobu 30 dnů. V této lhůtě mohou osoby, které by jinak byly účastníky
stavebního řízení vznášet námitky (nebyl-li opatřen jejich souhlas či vydaný certifikát
neodpovídá podkladům, za kterých byl souhlas udělen), dotčené orgány výhrady (nebylo-li
opatřeno jejich souhlasné závazné stanovisko nebo rozhodnutí nebo vydaný certifikát je
s nimi v rozporu) či stavební úřad úkon obdobný výhradě (nebyla-li splněna některá
z podmínek vydání certifikátu. Všechny uvedené úkony mají odkladný účinek. Pokud ve 30ti
denní lhůtě nejsou námitky ani výhrady vzneseny, má stavebník právo oznámený stavební
záměr provést. O vzniku práva stavební úřad učiní záznam do spisu a na požádání stavebníka
vyznačí datum vzniku práva na kopii oznámení.
Jsou-li námitky či výhrady podány stavební úřad po bezodkladném vyrozumění
stavebníka a ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyjádření autorizovaného inspektora k podaným
námitkám či výhradám předloží spis k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl příslušný
rozhodnout o odvolání a ten po posouzení věci rozhodne. Stavebník má právo provést
oznámený stavební záměr v případě, že rozhodne o zamítnutí námitek nebo výhrad pro
nepřípustnost nebo nedůvodnost. V případě, že shledá vystavení certifikátu v rozporu
s právními předpisy, rozhodne o tom, že oznámení nemá právní účinky nebo rozhodne o
vrácení věci stavebnímu úřadu k vedení stavebního řízení, pokud shledá, že byly důvody pro
tento postup.
Výslovně je upraveno, že právo provést stavbu ze zákona zanikne, nebyla-li stavba
zahájena do 2 let od vzniku práva provést oznámený stavební záměr. Nově je též upraveno, že
tuto lhůtu může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
uplynutím dvouleté lhůty.
K bodu 177 - § 118
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stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo
autorizovaným inspektorem.
K odstranění pochybností výkladu § 118 je stávající úprava zpřesněna. Jsou zde
vyjádřeny formy povolení stavby podle zákona a jim odpovídající způsoby povolení změny
stavby před dokončením. Stavební povolení je výsledek stavebního řízení nebo opakovaného
stavebního řízení.
Odstavec 2 upravuje základní zásady, jejichž absence vyvolávala nejasnosti.
V souladu s ustáleným výkladem je přímo v zákoně vyjádřeno, že změnu stavby před
dokončením lze povolit před zahájením stavby i v průběhu provádění stavby. O povolení
změny stavby před dokončením již nelze hovořit, byla-li změna již provedena. V takovém
případě stavebník prováděl stavbu v rozporu s povolením a je dán důvod pro zahájení řízení
podle § 129 odst. 1 písm. b).
V odstavci 6 zůstává zachován zjednodušený postup povolení změny stavby, pokud se
požadovaná změna nedotýká práv účastníků stavebního řízení. Také v tomto případě se jedná
o rozhodnutí, proto je doplněn způsob rozhodování stavebního úřadu. Je vypuštěna možnost,
aby v takovém případě změnu schválil autorizovaný inspektor. Ten není orgánem veřejné
moci a nemůže proto rozhodovat, a to ani tímto zjednodušeným postupem. Pokud stavebník
změnu stavby před jejím dokončením zahájil nebo i dokončil bez požadovaného povolení
změny, a stavební úřad to v průběhu řízení zjistí, řízení zastaví a bude postupovat podle § 129,
neboť stavebník prováděl stavbu v rozporu s původním povolením.
K bodům 178 a 179 - § 119 odst. 1 až 3
V návaznosti na úpravu v jiných ustanoveních stavebního zákona nebo zákonů
upravujících povolování speciálních staveb jsou v odstavci 1 upraveny stavební záměry
podléhající kolaudaci. Hlediska pro určení konkrétní formy kolaudace, tzn. zda stavba
vyžaduje kolaudační souhlas či postačí oznámení stavebnímu úřadu, jsou stanoveny v § 122.
Zůstává zachována povinnost stavebníka zajistit, aby byly před započetím užívání stavby
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Vzhledem
k tomu, že jsou v některých případech předepsána měření, rozšiřuje se povinnost také na
měření vyžadované jinými předpisy.
V odstavci 2 jsou upravena základní hlediska pro kolaudaci. Hlediska pro schválení
možnosti užívání stavby jsou z § 122 přesunuty do § 119, neboť se uplatní pro obě formy
kolaudace, tj. oznámení stavebníka podle § 120 nebo kolaudační souhlas podle § 122.
Stavební úřad především zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s umístěním stavby,
tj. povolením umístění jakoukoliv formou a povolením provedení stavby jakoukoliv formou.
Ve výčtu byla doplněna chybějící veřejnoprávní smlouva, neboť stavby prováděné na základě
smlouvy podléhají kolaudaci.
Na požadavek praxe byla do odstavce 3 doplněna úprava, která byla součástí starého
stavebního zákona dlouhé období, ale v platném zákoně chybí. Týká se změny českých
technických norem během výstavby. Stavební úřad posuzuje stavbu podle těch technických
norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době zpracování dokumentace.
K bodům 180 až 182 - § 120 odst. 1, 2, 5 a 6
V odstavci 1 upřesňují základní náležitosti oznámení o záměru započít s užíváním
stavby. Bližší úprava je ve formulářích upravených prováděcí vyhláškou č. 526/2006 Sb.
(formulář č. 4).
Návrh sleduje zajištění co možná nejrychlejšího užívání stavby. Podle doplnění ve
druhé větě bude moci být s užíváním stavby započato následující den po kontrolní prohlídce
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ověří v protokolu.
Doplnění odstavce 5 si vyžádala praxe, kdy stavebníci u této formy kolaudace žádají
stavební úřady o určitou formu osvědčení práva stavbu užívat. Na kopii oznámení stavební
úřad k žádosti vyznačí datum vzniku práva a další formální náležitosti.
Doplněním odstavce 6 se řeší případy užívání stavby bez práva podle zákona.
K bodům 183 a 184 - § 121 odst. 1
Jedná se o dílčí zpřesnění ustanovení, kdy u stavby technické nebo dopravní
infrastruktury stavebník předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.
Geometrický plán dokládá v případě, že je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku.
Navrhované doplnění poslední věty souvisí s vedením technické mapy obce. Obec si
v současné době může zvolit, zda povede nebo nepovede technickou mapu obce. Půjde-li o
kolaudaci stavby na území obce, která vede technickou mapu obce, a obecně závaznou
vyhláškou obce bude stanovena povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu
technické mapy obce, stavebník (vlastník) doloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o
užívání stavby, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, také splnění předmětné
povinnosti uložené mu obcí v zájmu zajištění jednotných a kompletních podmínek a
zdrojových informací pro vedení technické mapy obce. S přihlédnutím k tomu, že technická
mapa obce je vedena ve veřejném zájmu (§ 4 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.), je doložení této
skutečnosti nástrojem účinného sběru dat pro vedení technických map obcí a jejich širšího
využití.
K bodům 185 až 187 - § 122 odst. 2 a 3
Dosavadní úprava stanoví pouze lhůtu, ve které musí stavební úřad stanovit termín
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Praxe ukázala, že je potřebné upravit také
lhůtu, ve které nejpozději je nutné závěrečnou kontrolní prohlídku vykonat. Ve druhém
odstavci je lhůta doplněna, činí 60 dnů. Lhůta počíná běžet dnem kdy žádost dojde
stavebnímu úřadu. Závěrečná kontrolní prohlídka by měla navazovat na termín dokončení
stavby, který stavebník uvádí v žádosti o kolaudační souhlas, tak, aby mohla být stavba bez
zbytečného prodlení po dokončení užívána ke svému účelu.
V odstavci 3 se doplňuje úprava přezkumu kolaudačního souhlasu a lhůty pro
přezkum.
K bodu 188 - § 123 odst. 2
Jedná se o zpřesnění doplnění k žádosti o předčasné užívání stavby doložením
závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů. Ochranu veřejných zájmů
podle zvláštních zákonů je třeba zajistit také v případě užívání stavby před vlastní kolaudací.
K bodu 189 - § 124 odst. 1
V odstavci 1 se jedná o zpřesnění stanovení zkušebního provozu. Ten může být
stavebním úřadem buď povolen na žádost stavebníka, nebo nařízen na základě požadavku
dotčeného orgánu nebo z podnětu stavebního úřadu v jiném odůvodněném případě. O
zkušebním provozu stavby může být rozhodnuto bez ohledu na to, jakým povolovacím
procesem stavba prošla (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva). V případě, kdy
je o stavbě vedeno stavební řízení a vydáno stavební povolení, může stavební úřad podle §
115 odst. 2 platného zákona uložit již ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu.
Tato úprava zůstává zachována. Návrhem je doplněna možnost stanovit novým rozhodnutím
o zkušebním provozu další podmínky zkušebního provozu. Doba trvání zkušebního provozu
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k bezpečnému užívání stavby a tuto lhůtu je proto třeba prodloužit, návrh umožňuje vydat bez
předchozího řízení nové rozhodnutí o časovém prodloužení zkušebního provozu.
K bodu 190 - § 125 odst. 4
Jedná se o zasílání dokumentace skutečného provedení stavby. Jedná-li se o stavbu
v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu (§ 16), dokumentace skutečného
provedení stavby se nezasílá obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází,
není-li sám stavebním úřadem. Tato zásada je obecně vyjádřena v § 167 odst. 4.
K bodům 191 až 195 - § 126 odst. 1,2,3 a 4
V odstavci 1 je deklarována možnost užívat stavbu jen k povolenému účelu, ať je
stanoven v kolaudačním rozhodnutí podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. nebo v ostatních
dokumentech, které jsou třeba k užívání podle současné právní úpravy (oznámení stavebnímu
úřadu podle § 120, kolaudační souhlas podle § 122). S postupujícím zjednodušováním
uvádění staveb do užívání, ne všechny stavby vyžadují uvedené formy kolaudace. Nepodléháli stavba před uvedením do užívání posouzení stavebního úřadu, lze ji užívat jen k účelu
vymezenému v povolení stavby. Formy povolení stavby jsou uvedeny v § 118. Jednotlivé
případy změn v užívání a změn činností, které vyžadují posouzení stavebního úřadu, jsou
zachovány podle stávající úpravy. Změnou účelu užívání stavby se rozumí také změna doby
trvání dočasné stavby. U staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. c) nelze dobu trvání dočasné
stavby prodloužit.
V případech, kdy je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby,
tzn. předchází provedení stavební úpravy, přístavby či nástavby vyžadující ohlášení nebo
povolení, probíhá nejprve fáze standardního umístění a ohlašovacího nebo povolovacího
procesu. Po dokončení změny stavby následuje kolaudace. V oznámení užívání stavby nebo
žádosti o kolaudační souhlas stavebník současně uvede nový způsob užívání.
K bodu 196 - § 127 až 129
K § 127
Zde je upravena změna v užívání stavby, která není podmíněna předchozí změnou
dokončené stavby, tzn. nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou. Procesní postupy jsou
navrženy shodně jako u ohlášení stavebního záměru (§ 106 a §107). Zákonem jsou stanoveny
podmínky pro udělení souhlasu stavebního úřadu se změnou v užívání stavby. Souhlas
stavební úřad vydá do 30 dnů ode dne podání oznámení, jeho náležitosti jsou stanoveny
v odst. 3. Souhlas, na jehož vydání se nevztahují části druhá a třetí správního řádu, lze
přezkoumat v přezkumném řízení a stanoví se lhůty pro tento postup.
Nejsou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad usnesením rozhodne o
provedení formálního řízení o povolení změny v užívání stavby. Stanoví se lhůta pro vydání
rozhodnutí.
K § 128
Úpravy odstavce 1 mají upřesňující charakter. Ohlášení záměru odstranit stavbu
vyžadují také stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8. Upravují se podklady, které
je nutné k ohlášení připojit, včetně počtu vyhotovení dokumentace bouracích prací a stanoví
se stavební úřad, kterému se ohlášení podává. Účelem je sjednocení praxe stavebních úřadů a
zvýšení informovanosti dotčených osob o tom, jaké povinnosti jim ze zákona vyplývají.
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s odstraněním stavby. Stavební úřad sleduje dodržení ochrany veřejných zájmů.
Odstavec 3 stanoví, kdy je o odstranění stavby třeba rozhodovat ve správním řízení a
upravuje postup stavebního úřadu v těchto případech. Aby nedocházelo ke zbytečnému
zvyšování administrativní zátěže dotčených osob ani správních orgánů – stavebního úřadu,
popřípadě dotčených orgánů – stanoví se, že ohlášení záměru odstranit stavbu se považuje za
žádost o povolení odstranění stavby; podklady přiložené k ohlášení záměru využije stavební
úřad i v tomto řízení. Zároveň bylo nutné samostatně upravit okamžik zahájení řízení a
počátek lhůty pro vydání rozhodnutí. Při stanovení okruhu účastníků řízení se postupuje podle
správního řádu. Výslovně se však stanoví, že nájemci bytů, nebytových prostorů a pozemků
účastníky řízení nejsou. Nájemní vztahy jsou soukromoprávní povahy a stavební úřad jako
správní orgán není kompetentní spory mezi vlastníkem stavby, který ji hodlá odstranit a
osobami, se kterými uzavřel nájemní smlouvu, řešit.
Odstavce 4 a 5 se zabývají administrativními úkony stavebního úřadu, které zajišťují
dokladování o vzniku práva odstranit stavbu a povinnosti vlastníka stavby spojené s
realizováním odstranění, podmínky pro možnost odstranit stavbu svépomocí.
Odstavec 6 stanoví případy, ve kterých se o povolení odstranění stavby vede správní
řízení vždy. Je tím zdůrazněna ochrana kulturního a historického dědictví i ochrana veřejného
zdraví při odstraňování staveb.
K § 129
Nařízení odstranění stavby je upraveno nově. Do taxativního výčtu důvodů odstranění
v odstavci 1 jsou doplněny další důvody, rozlišené podle jednotlivých situací. Postup
stavebního úřadu je také upraven podle jednotlivých důvodů odstranění stavby.
Nejčastější a nejproblémovější důvod je odstranění tzv. „černé stavby“, stavby
prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem
anebo v rozporu s ním. U těchto staveb byl upřesněn důvod odstranění, postup stavebního
úřadu při dodatečném povolení stavby, včetně přikládaných náležitostí. Stavebník nepovolené
stavby nemůže být žádným způsobem zvýhodňován, proto podle provedené úpravy odstavce
2 k žádosti o dodatečné povolení přikládá doklady v rozsahu jako k řádnému povolení. Tzn.
k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující ohlášení předkládá podklady jako
k ohlášení, k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující stavební povolení, přikládá
doklady jako k žádosti o stavební povolení. Možnost dodatečného povolení zůstává
zachována, lhůta pro podání žádosti o dodatečné povolení je stanovena zákonem a činí 30
dnů od zahájení řízení. V praxi bylo časté, že stavebník požádal o dodatečné povolení dříve,
než stavební úřad nepovolenou stavbu zjistil a zahájil řízení o odstranění. Tato situace je
řešena v odstavci 2 tak, že u předem podané žádosti se má ze zákona za to, že byla podána
v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. V řízení o dodatečném povolení stavební úřad
postupuje přiměřeně podle § 110 až 115, ohledání na místě je však v tomto řízení povinné.
Vzhledem k tomu, že u černé stavby, u které nebylo rozhodnuto o umístění, dodatečné
povolení nahrazuje územní rozhodnutí, stavební úřad postupuje přiměřeně také podle § 90.
Nově se řeší stanovení okruhu účastníků řízení o dodatečném povolení stavby. Jsou jimi
osoby uvedené v § 109, tzn. účastníci stavebního řízení, a pokud je v řízení posuzováno
umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, také osoby uvedené v § 85, tzn.
účastníci územního řízení.
V odstavci 1 písm. d) je stanoven nový důvod pro odstranění stavby, která podle
stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení stavby, ale
je prováděna nebo provedena v rozporu s jinými zákony. Tímto způsobem je zajištěna
ochrana veřejných zájmů vyplývajících z jiných předpisů, například zajištění podmínek
stanovených ochranných pásem. Dodatečné povolení stavby se v těchto případech nevydává,
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odstranění takovéto stavby stavební úřad podle odstavce 4 zastaví, pokud nebylo prokázáno
porušení právních předpisů nebo stavebník nebo vlastník stavby porušení napravil.
Nově je upraveno odstranění stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo
opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo zrušeno v přezkumném řízení nebo
rozhodnutím soudu. V těchto případech je vedeno opakované stavební řízení, ve kterém
stavební úřad postupuje podle § 109 až 115. Nebude-li opakované stavební řízení ukončeno
vydáním stavebního povolení, stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení,
nařídí odstranění stavby.
U dočasných staveb podle § 104 odst. 1 písm. c) se vylučuje možnost prodloužení
doby trvání. Jedná se o stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m (s
výjimkou staveb pro bydlení) a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, u
kterých je zjednodušující proces povolení odůvodněn jejich dočasností.
V odstavci 9 jsou upraveny případy, kdy nepovolená stavební činnost nespočívá
v provádění stavby, ale v odstranění části stavby, a je třeba nařídit obnovení předcházejícího
stavu. Nejedná se o novou úpravu, pouze o převzetí stávající úpravy odstavce 6. Nově je
řešena situace, kdy nařízení odstranění části stavby bude vyžadovat provedení prací
k zabezpečení stavebně technického stavu stavby.
K bodům 197 a 198 - § 133 odst. 2
Jedná se u upřesnění rozsahu zjišťování stavebního úřadu při kontrolní prohlídce u
prováděné stavby. Ačkoliv se jedná pouze o demonstrativní výčet, je žádoucí určité konkrétní
zjišťování uvést, naopak jiné, příliš všeobecné, vypustit.
Výslovně je do zákona doplněno zjišťování souladu s § 160, tzn. zda stavbu provádí
subjekty k tomu oprávněné. Základním požadavkem je, aby stavební a montážní práce
prováděly zásadně specializované právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby s tím, že
jsou povinny zajistit odborné vedení stavby oprávněným stavbyvedoucím. Zákon dále
vymezuje stavby, které může stavebník provádět sám pro sebe svépomocí, avšak obdobně
jako u stavebních podnikatelů s podmínkou, že bude zajištěn stavbyvedoucí, nebo stavební
dozor nad prováděním prací.
K bodu 199 - § 134 odst. 4
Jedná se o upřesnění textu, doplněno je odstraňování stavby.

K bodu 200 - § 139 odst. 1
Udržovat stavbu je jednou z povinností vlastníka stavby (§ 154 stavebního zákona) a
stavební zákon pro tuto činnost vlastníkovi také vytváří předpoklady, tzn. že běžnou údržbu
může provádět bez jednání se stavebním úřadem, ostatní údržbu na ohlášení. Není-li stavba
řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby údržbu nařídit. Jedná se o zvláštní
pravomoc stavebního úřadu, který ji vykonává k zajištění ochrany veřejných zájmů. Veřejným
zájmem se podle § 132 odst. 3 například rozumí požadavek, aby stavba neohrožovala život a
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, neohrožovala sousední stavby či
nezpůsobovala jiné škody. Stavební úřad může vlastníkovi stavby nařídit údržbu pouze
k zajištění ochrany veřejných zájmů.
K bodům 201 a 202 - § 149 odst. 1
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autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor je tak oprávněn na základě
soukromoprávních smluvních vztahů činit některé úkony.
Nejedná se o jakékoliv úkony, ale pouze úkony vymezené platným zákonem.
S ohledem na konkrétní ustanovení zákona byl upřesněn § 149. Autorizovaný inspektor je
oprávněn osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby
před jejím dokončením (§ 118) může být provedena, nebo zpracovat certifikát pro vydání
kolaudačního souhlasu (§ 122). Sjedná-li si stavebník smluvně s autorizovaným inspektorem
dohlížení na provádění stavby, je autorizovaný inspektor podle § 157 oprávněnou osobou činit
záznamy do stavebního deníku.
K bodům 203 až 206 - § 152 odst. 1, 3 a 4
Do odstavce 1 je doplněna povinnost stavebníka zajistit provedení a vyhodnocení
zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy u staveb a jejich změn
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Jedná se o stejnou povinnost, jako má
stavebník podle § 119 u staveb vyžadujících kolaudaci. Oznamovací povinnost stavebníka
vůči stavebnímu úřadu nově dopadá také na zahájení zkušebního provozu. Tato povinnost,
stejně jako ostatní povinnosti podle § 152 odst. 3, je vyžadována při provádění staveb na
ohlášení nebo stavební povolení. Je nerozhodné, že v konkrétním případě je stavba prováděna
nikoliv podle stavebního povolení, nýbrž podle veřejnoprávní smlouvy nebo posouzení
autorizovaného inspektora. Všechny oznamovací povinnosti slouží k tomu, aby stavební úřad
měl aktuální informace o průběhu stavby pro případné kontrolní prohlídky stavby.
K bodu 207 - § 155
Úprava navazuje na doplnění § 14. Zpřesňuje se a rekapituluje oznamovací povinnost
rozhodujících subjektů ve výstavbě pro vedení systému stavebně technické prevence a
doplňuje se dosud chybějící zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým se
stanoví rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledků
šetření jejich příčin.
K bodu 208 - § 157 odst. 1
V úpravě stavebního deníku bylo třeba provést změny v návaznosti na změny v jiných
ustanoveních zákona.
K bodům 209 a 210 - § 158 odst. 1 a 2
Úpravy se týkají zpřesnění projektové činnosti jako činnosti vybrané. Oproti platnému
stavebnímu zákonu nejde o změnu rozsahu této vybrané činnosti; úprava zohledňuje všechny
formy umístění i povolení stavby. Návrh zohledňuje novelu vodního zákona, podle které se
projektová dokumentace zpracovaná osobou autorizovanou přikládá k ohlášení vodních děl.
Jedná se o vodní dílo určené pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle § 11 a 13 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (§ 15a vodního zákona).
K bodům 211 a 212 - § 159 odst. 2 a 3
V § 159 odst. 2 je doplněna povinnost projektanta působit v součinnosti s příslušnými
dotčenými orgány, která je v platné úpravě vyjádřena pouze v odstavci 1 u zpracování územně
plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
chybí v odstavci 2 při zpracování projektové dokumentace.
V odstavci 3 se jedná pouze o změny vyvolané změnou jiných ustanovení.
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Novela odstraňuje dvojí režim poskytování údajů od vlastníků technické infrastruktury
pro účely pořizování územně analytických podkladů. V tomto případě se postupuje podle § 27
a násl. stavebního zákona. Současně se doplňuje úprava poskytování údajů od vlastníků
technické infrastruktury pořizovateli územní studie.
Podle § 161 jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o ní evidenci a na
žádost určených subjektů sdělit údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další
údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Zákon neřeší, zda se jedná o
bezplatnou či zpoplatněnou informaci. Tato situace vyvolala rozdílné jednání jednotlivých
vlastníků technické infrastruktury, což je všeobecně kritizováno. K právní jistotě žadatelů je
třeba výslovně vyjádřit, zda informace poskytují vlastníci technické infrastruktury bezplatně
či za úplatu, a její výši.
Navrhované řešení je ve shodě s tím, jak je v současné době ve stavebním zákoně
upraven obdobný institut v § 27 odst. 5. Částka není jednotná, zohledňuje skutečnost, že
náklady se mohou u jednotlivých vlastníků lišit, ale bude jasně vyjádřeno oprávnění
poskytovatelů požadovat úhradu nákladů. Toto řešení podporuje motivaci stavebníků pro
volbu elektronické formy komunikace, při které nevznikají náklady na doručení ani náklady
na nosiče dat. Navržená změna vychází ze závěrů RIA (viz obecná část I. 3. 14).
K bodu 215 - § 165 odst. 2
Dosavadní právní úprava neřešila, kde má být vymezené zastavěné území uloženo,
komu má být poskytnuto a že má být opatřeno záznamem o účinnosti. Současně se upravuje
jeho zveřejňování na internetu.
K bodu 216 - § 166 odst. 1
Nová úprava zamezuje možnosti úniku citlivých údajů obsažených v údajích o území
z hlediska vztahu poskytovatelů údajů a jejich obchodních konkurentů.
K bodu 217 - § 169 odst. 3
Vypouští se vyloučení možnosti udělení výjimky z obecných požadavků na využívání
území v případě, že by pro umisťovaný záměr postačil územní souhlas. Jestliže je výjimka
udělována před vydáním územního souhlasu formou samostatného rozhodnutí, je splněn
předpoklad, že požadovaný záměr je v souladu s obecnými požadavky na využívání území, a
následně pak nic nebrání možnosti využití územního souhlasu pro umístění záměru.
K bodu 218 - § 170 odst. 2
Pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě bylo podle dříve
platného stavebního zákona možné vyvlastnit práva k pozemku i stavbě. Současně platný
stavební zákon upravuje výslovně pouze právo k pozemku, což znemožňuje využití institutu
vyvlastnění k danému účelu také ke stavbě. Absence vyvolává potíže při řešení přístupů
zvláště do staveb umístěných v uzavřených prostorech existujících staveb (vnitrobloků)
průjezdy stávajících staveb.
K bodu 219 - § 172 odst. 4
Navrhovanou úpravou je reagováno na požadavek praxe, kdy v mnoha případech je
pro postup stavebního úřadu potřeba zajistit vstup také dalších osob, z důvodů jejich
odborných znalostí (např. odebírání určitých vzorků).
K bodu 220 - § 178 až 181
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osob a správních deliktů právnických nebo fyzických podnikajících osob. Ve stávající úpravě
nejsou některá nežádoucí jednání označena za protiprávní, nebo neplnění zákonem uložených
povinnosti není možné ve všech případech sankcionovat. Stávající skutkové podstaty
zůstávají zachovány včetně výše pokuty, v některých případech dochází ke zpřesnění
formulace skutkové podstaty.
K bodům 221 a 222 - § 184
Úprava soudního přezkumu opatření obecné povahy do stavebního zákona
systematicky nepatří a z tohoto důvodu se navrhuje její vypuštění. Soudní přezkum opatření
obecné povahuje je upraven v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů.
Navrhuje se upravit přístup do základních registrů. Jedná se o poskytování
referenčních údajů ze základního registru obyvatel, jejich rozsah je stanoven tak, aby
odpovídal dosavadnímu rozsahu údajů poskytovaných z informačního systému evidence
obyvatel. Návrhem se zachovává zásada ochrany osobních údajů, že údaje mohou být
využívány pouze v nezbytném rozsahu pro plnění konkrétního úkolu veřejné správy. Návrh
dále obsahuje ustanovení, že údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním
registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo
agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím
současný stav. Toto ustanovení vyjadřuje skutečnost, že pokud je vyžadován aktuální údaj,
který je jako referenční údaj zapsán do základního registru obyvatel, poskytne se ze
základního registru obyvatel, nikoliv z agendového (zdrojového) informačního systému.
Pokud je požadován aktuální údaj, který není jako referenční údaj zapsán v základním registru
obyvatel, ale je veden ve zmíněných agendových informačních systémech, poskytne se takový
údaj z těchto agendových informačních systémů. Stejný způsob se uplatní i u neaktuálních, tj.
historických údajů, které budou poskytovány výlučně z agendových informačních systémů,
neboť v základním registru obyvatel vedeny nebudou.
K bodu 223 - § 193
V případě nově vloženého § 29 odst. 1 a 4 se jedná o legislativně technickou úpravu,
kdy se doplňuje „imperfektní zmocnění“ k vydání prováděcího právního předpisu. Zmocnění
k podrobnější úpravě rozsahu a formy územně analytických podkladů předkládaných
k projednání obsahoval stavební zákon již před touto novelou. K vydání prováděcí vyhlášky
se zmocňuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V ostatních případech se jedná o legislativně
technické úpravy vyvolané změnami a úpravami textu příslušných ustanovení zákona.
K bodu 224 až 227 - § 194
Stavební zákon č. 50/1976 Sb. zmocnil v § 143 Ministerstvo zemědělství k vydání
právního předpisu, kterým se stanoví technické požadavky pro plnění funkcí lesa. Na základě
tohoto zmocnění vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku č. 433/2001 Sb. S ohledem na to,
že platný stavební zákon zmocnění neobsahuje, je třeba tento stav napravit.
U písm. d) se jedná o zpřesnění zmocňovacího ustanovení pro Ministerstvo průmyslu
a obchodu ve vazbě na úpravu jeho působnosti jako jiného stavebního úřadu v § 16. Podle
návrhu jsou jiným stavebním úřadem podle § 16 také obvodní báňské úřady, které vykonávají
působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech. Účel těchto staveb (otvírka, příprava a
dobývání výhradních ložisek, popř. jejich úprava a zušlechťování) vyžaduje vydání
prováděcího právního předpisu upravujícího požadavky na tyto specifické stavby.
Hlavnímu městu Praze se zpřesňuje rozsah zmocnění, které se problematicky
dovozovalo.
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K bodu 228 - § 195
Navržená úprava zprůhledňuje udělování výjimek ze vzdělání úředníků na úseku
územního plánování a jasně stanoví, které podklady musí ke své žádosti připojit.
K bodu 229 - § 196
Navržená změna vychází ze závěrů RIA (viz obecná část důvodové zprávy). Text byl
vypuštěn s ohledem na systémové řešení poskytování norem. Ke dni 1. 1. 2009 nabyl
účinnosti zákon č. 481/2008 Sb., kterým se změnil § 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a současně nabyla účinnosti vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se
stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých
technických norem a úplata za jejich poskytování.
K bodům 230 až 232 - příloha
Upřesňuje se transpozice obsahových požadavků směrnice 2001/42/ES, o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí na úseku územního plánování.
K čl. II - přechodná ustanovení
K bodu 1
Velká část zastavěných území vymezených samostatným postupem podle § 58 až 60
stavebního zákona obsahuje i vymezení nezastavitelných pozemků [§ 2 odst. 1 písm. c)].
Vzhledem ke skutečnosti, že se z definice nezastavitelných pozemků vypouští touto novelou
pozemky zemědělské a že by nebylo ekonomické jen pro tuto skutečnost vymezovat
zastavěné území znovu, nepoužije se pouze tato část vymezení při navazujícím rozhodování.
Podstata vymezení zastavěného území se tím nemění.
K bodu 2
Cílem ustanovení je nevracet se k ukončeným činnostem a v procesech pořizování na
ně plynule navázat. Ustanovení současně zabezpečuje, aby nedošlo k použití těch částí
ukončených činností, které by vedly ke zpracování výsledné dokumentace v rozporu s touto
novelou.
K bodu 3
U zásad územního rozvoje byla vypuštěna možnost, aby obsahovaly požadavek na
prověření využití plochy nebo koridoru územní studií jako podmínku pro rozhodování a
blokovaly tak v rozsáhlém území územní rozhodování. Vzhledem k tomu je navrženo
nepoužít tuto část zásad územního rozvoje; vypuštění z dokumentace bude provedeno při
nejbližší aktualizaci, která je ze zákona povinná. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případy,
kdy územní studie není podmínkou pro rozhodování.
K bodu 4
Ustanovení souvisí se změnou § 36 odst. 3 a § 43 odst. 3 stavebního zákona. Zásady
územního rozvoje a územní plán slouží k hledání koncepčních řešení a neobsahují detailně
prověřené záměry. Detailní řešení je prověřováno později, tj. při pořizování navazující
územně plánovací dokumentace nebo v rámci navazujících správních řízení. Podrobnější
odůvodnění je uvedeno u § 36 odst. 3 a § 43 odst. 3 stavebního zákona.
K bodu 5
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lhůta, do které musí být pořízen regulační plán a lhůta, do které musí být v případě podmínky
uvedené v územním plánu územní studie po schválení její využitelnosti zapsána do evidence
územně plánovací činnosti. Dosud bylo toto ustanovení jen ve vyhlášce. Vysvětlení, proč
musí být lhůta stanovena, je uvedeno ve zdůvodnění příslušných paragrafů. Pro dodatečné
stanovení lhůty ve starších dokumentacích je navrženo využít jejich aktualizace (u zásad
územního rozvoje) a změn na základě zprávy o uplatňování za minulé období (u územního
plánu). Cyklus těchto aktualizací a zpráv je čtyřletý. Pokud by tak nebylo učiněno, přestane
platit podmínka (působící stejně jako dočasná stavební uzávěra), že vydání regulačního plánu
a zapsání územní studie do evidence územně plánovací činnosti je podmínkou pro
rozhodování. Pak by v dotčených plochách mohlo být vedeno územní řízení nebo mohl být
vydán územní souhlas.
K bodu 6
Toto ustanovení řeší případy, kdy ke dni nabytí účinnosti novely byl zpracován
koncept územního plánu. Pokud byl koncept jen rozpracován, dokončí se jako návrh (to
nebylo potřeba upravovat přechodným ustanovením). Pokud byl koncept převzat
pořizovatelem a nebylo zahájeno projednání, projedná se koncept na společném jednání (§ 50)
jako návrh a za návrh bude i považován. Pokud už bylo projednání konceptu zahájeno,
dokončí se projednávání podle dosavadní právní úpravy včetně toho, že zastupitelstvo obce
schválí pokyny pro zpracování návrhu. Na jejich základě bude návrh územního plánu
zpracován, ale protože již bylo řešení projednáno s dotčenými orgány, krajským úřadem i
veřejností, a v případě potřeby došlo i k posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně
vlivů na životní prostředí, nebude návrh územního plánu projednáván na společném jednání,
ale bude přímo vedeno řízení o územním plánu (veřejné projednání).
K bodu 7
Toto ustanovení se týká případů, kdy činnost probíhá v době nabytí účinnosti novely,
nevztahuje se však na koncept územního plánu, kde je postup popsán v předchozím bodě.
Dokončení činností podle dosavadních právních předpisů se vztahuje na pořizování včetně
řízení o vydání, ale nevztahuje se na samotné schválení vládou nebo vydání zastupitelstvem,
které musí proběhnout v souladu s novelou. Ustanovení nelze použít na vymezení
předkupního práva, které nemůže obsahovat některé veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, jiné je i pojetí oprávněných osob.
K bodu 8
Dnem 1. ledna 2016 přestanou platit územní plány obcí, územní plány sídelních útvarů
a územně plánovací dokumentace pro část obce schválená přede dnem 1. 1. 2007 (např.
územní plán zóny a regulační plán schválený podle tehdy platných právních předpisů). Může
nastat situace, že obec tyto územně plánovací dokumentace nenahradí dokumentacemi
novými a pak by bez tohoto přechodného ustanovení nemohlo být vydáno územní rozhodnutí
např. na bytové domy, přestože pro ně již bylo již vydáno rozhodnutí o umístění stavby
inženýrských sítí nebo místních (zpřístupňujících) komunikací. Z pohledu investora by se
jednalo o zmařenou investici bez jeho zavinění a oprávněně by požadoval náhradu škody.
K bodu 9
Pokud bylo vymezeno předkupní právo přede dnem nabytí účinnosti novely, použijí se
jen ty jeho části, které jsou v souladu s novelou. Obec pak musí v případě částí, které jsou
v nesouladu s novelou, bez zbytečného odkladu zajistit výmaz předkupního práva z listu
vlastnictví.
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K bodu 10
Tento bod řeší případy, kdy nevydaná územně plánovací dokumentace obsahuje návrh
předkupního práva v rozporu s novelou. Upravený návrh není nutné projednávat znovu
na společném jednání, ale v řízení o územním plánu spojeném s veřejným projednáním, aby
mohli vlastníci pozemků a staveb uplatnit případné námitky.
K bodu 11
Aplikace novely zákona na již projednávané převody by způsobila velké komplikace,
proto bude postupováno podle dosavadních právních předpisů.
K bodu 12
Tímto bodem je reagováno na změnu § 79, tj. rozšíření případů, které podle novely
nebudou vyžadovat územní posouzení stavebním úřadem.
K bodu 13
S ohledem na to, že se mění forma žádosti o vydání územního souhlasu (dříve
oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) podání učiněná přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se považují za žádost a postupuje se podle nové úpravy.
K bodu 14
Nová právní úprava se uplatní u řízení, která budou zahájena za jeho účinnosti. Řízení,
která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle dosavadních právních předpisů, vyjma uvedených případů.
K bodu 15
Podle dosavadní právní úpravy stavební úřady dokončí správní řízení, ale také další
postupy, které nejsou standardním správním řízením.
K bodu 16
Tento bod řeší úpravu ve vztahu k uzavírání veřejnoprávních smluv. Návrh na
uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení bude posouzen podle dosavadní (staré) právní úpravy.
K bodu 17
V tomto bodě přechodných ustanovení je řešena možnost přezkumu uzavřených
veřejnoprávních smluv. Je zde omezena možnost zahájení přezkumného řízení (do 1 roku)
u smluv, které nabyly účinnosti přede dnem účinnosti novely stavebního zákona.
K bodu 18
Přechodným ustanovením je reagováno na změnu § 117 odst. 1. V případě vyloučení
zkráceného stavebního řízení územním plánem se tato jeho část nepoužije.
K bodu 19
Přechodným ustanovením se sleduje, aby nově stanovené kvalifikační požadavky
podle § 13a nedopadaly na uvedené stávající zaměstnance nebo úředníky obecného
stavebního úřadu.
K čl. III
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stavebního zákona.

K ČÁSTI DRUHÉ - změna zákona o požární ochraně
K čl. IV
K bodu 1 - § 31 odst. 1
Navrhovaná úprava je v souladu s postupy a požadavky návrhu novely stavebního
zákona (zejména s navrhovanými změnami § 103 a § 104 stavebního zákona) a s potřebami
ochrany veřejných zájmů na úseku požární ochrany. Navrhovanou úpravou dochází pouze
k legislativně technickým úpravám textu.
Například stávající text „Státní požární dozor se vykonává … posuzováním projektové
dokumentace stavby ke stavebnímu řízení…“ nezahrnuje možnost vykonávat státní požární
dozor u staveb, které budou prováděny na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o provedení stavby nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavby posouzené
autorizovaným inspektorem. Z tohoto důvodu je v návrhu použit text „Státní požární dozor se
vykonává posuzováním projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení“,
přičemž není rozhodné, jakou formou bude provedení stavby povoleno.
K bodu 2 - § 31 odst. 3
Navrhovaná úprava je v souladu s postupy a požadavky návrhu novely stavebního
zákona (zejména s navrhovanými změnami § 103 a § 104 stavebního zákona) a s potřebami
ochrany veřejných zájmů na úseku požární ochrany. Navrhovanou úpravou dochází pouze
k legislativně technickým úpravám textu.
Například ve stávajícím znění věty druhé tohoto odstavce jsou vymezeny případy
ohlašovaných staveb, u kterých se požární dozor vykonává, a to s odkazem na stavební zákon.
Toto vymezení však není se stavebním zákonem v souladu, neboť zahrnuje i změny v užívání
stavby, které upravují § 126 a § 127 stavebního zákona, nikoli § 104 (ohlašování
jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací) stavebního zákona.
Návrh dává toto ustanovení do souladu s § 104, § 125 až 127 návrhu novely stavebního
zákona.
K bodu 3 a 4 - § 31 odst. 4, poznámka pod čarou č. 3d
V souladu s novelizovaným ustanovením § 4 stavebního zákona je doplněno, že
dotčené orgány vydávají jak stanoviska (pro postupy podle stavebního zákona), tak závazná
stanoviska (pro rozhodnutí podle stavebního zákona a úkony stavebních úřadů nebo
autorizovaných inspektorů).

K ČÁSTI TŘETÍ - změna zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon)
K čl. V
K bodu 1 - § 23 odst. 4
Navrhovaná úprava zpřesňuje působnost obvodního báňského úřadu při umisťování
a povolování staveb v dobývacím prostoru, zejména stanoví druhy umisťovaných
a povolovaných staveb. Důvodem je zejména sjednocení úpravy s ustanovením
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úřadů jako stavebních úřadů v dobývacích prostorech, kterou obvodní báňské úřady
vykonávají podle zvláštního zákona. Tato úprava se netýká staveb v působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu, a staveb vodních děl, jejichž povolování náleží do působnosti
speciálního stavebního úřadu. Navrhovaná úprava tak uvádí do souladu horní zákon
a stavební zákon a současně umožní koordinovanější postup v celém rozhodovacím procesu
podle stavebního zákona.
K bodu 2 - § 23 odst. 7 a 8
Novelizované ustanovení § 117 odst. 1 stavebního zákona umožňuje zvláštním
právním předpisům označit stavbu jako nezpůsobilou pro zkrácené stavební řízení.
Za rozhodování o důlních dílech a stavbách uvedených v § 23 odst. 3 a 4 horního zákona
nesou garanci orgány státní báňské správy. S ohledem na skutečnost, že jde o souvislost
s exploatací výhradních ložisek, tedy výlučného vlastnictví České republiky, není účelné,
vhodné ani potřebné svěřovat část kompetence správních orgánů privátním subjektům, které
navíc ani nedisponují nezbytnými specifickými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Návrh
proto obsahuje zásadu, že autorizovaný inspektor nesmí vykonávat svou působnost u staveb
sloužících hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
Hornická činnost při trvalém zastavení provozu v dole nebo v lomu končí provedením
likvidace hlavních důlních děl a rovněž i staveb, které ve vymezeném rozsahu byly povoleny
orgány státní báňské správy zpravidla na jejím počátku. Kolem likvidovaných hlavních
důlních děl, kterými jsou především díla ústící na povrch, se stanoví bezpečnostní pásmo
podle ustanovení § 11 vyhlášky č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních
děl. Těžební organizace, která provádí likvidaci hlavních důlních děl, předkládá podle cit.
vyhlášky stavebnímu úřadu návrh na stanovení stavební uzávěry územním opatřením podle
stavebního zákona. Takto vyhlášenou stavební uzávěru však bylo možno prolomit výjimkou,
kterou uděluje rada obce. Dosavadní praxe však potvrzuje, že při rozhodování o udělení
výjimky nejsou v dostatečné míře posouzeny technické a bezpečnostní důvody, které ke
stanovení uzávěry vedly. Navrhovaná úprava zabezpečuje ochranu před následky poddolování
a zároveň se vyhýbá finanční zátěži, kterou stavební uzávěra představuje. Cílem navrženého
ustanovení je zajištění bezpečnosti osob a staveb v prostoru ústí zlikvidovaných důlních děl.
K bodu 3 - § 27 odst. 1
Dosavadní úprava, vyžadující „dohodu“ s dotčenými orgány státní správy, je reliktem
právních poměrů existujících v době vydání horního zákona. Správní řád nepožaduje
„dohodu“ dotčených orgánů při vydávání jejich aktů, nýbrž vyžaduje závazná stanoviska nebo
vyjádření dotčených orgánů, která jsou podkladem pro rozhodnutí správního orgánu (§ 136
odst. 1 správního řádu).
Navrhovaná úprava sjednocuje procesní postup obvodního báňského úřadu jako jiného
stavebního úřadu s postupem obecných stavebních úřadů při vedení územního řízení.
Povinnost jiného správního orgánu příslušného rozhodovat v souladu se závazným
stanoviskem stavebního úřadu je stanovena v § 84 odst. 2 stavebního zákona. Ani úřad
územního plánování není navrhovanou úpravou opominut, neboť jeho postavení dotčeného
orgánu v územním řízení vyplývá z § 6 odst. 1 stavebního zákona. Důvod pro zvláštní dohodu
s orgány životního prostředí pominul, protože věc je řešena zákonem č. 100/2001 Sb.
pro všechny záměry podléhající procesu EIA.
Navrhovaná úprava je v souladu s novelizovaným § 4 odst. 2 stavebního zákona, podle
kterého postupují dotčené orgány a stavební úřady ve vzájemné součinnosti.
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Provedení této změny bylo dříve opomenuto zákonem č. 186/2006 Sb., o změně
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Z tohoto
důvodu uvádí navrhovaná úprava po formální stránce do souladu horní zákon a stavební
zákon.
K bodu 6 - § 28 odst. 2
Podle § 24 odst. 1 horního zákona vzniká oprávnění k dobývání výhradního ložiska
stanovením dobývacího prostoru. Dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím
prostoru může však organizace zahájit až po vydání povolení obvodním báňským úřadem
(§ 17 a 18 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů). Stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti
jsou dvě samostatná řízení, lišící se předmětem i okruhem účastníků. Stanovení dobývacího
prostoru je projev dispozitivního oprávnění vlastníka (České republiky) svěřit konkrétnímu
podnikatelskému subjektu oprávnění legitimně usilovat o získání povolení k exploataci
výhradního ložiska. Teprve v řízení, jehož účastníky jsou podle § 18 odst. 1 zákona
č. 61/1988 Sb. žadatel, investor, vlastník důlního díla a občané, jejichž práva a právem
chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být povolením dotčeny, a obec, v jejímž územním
obvodu má být hornická činnost vykonávána, se o vydání povolení rozhoduje, a to se
zachováním práv účastníků, jak je vymezuje § 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.
Existence rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru nezakládá povinnost správního
orgánu hornickou činnost povolit a rovněž není jisté, zda dojde k zahájení řízení o jejím
povolení. Jde o řízení zahajované na žádost a s ohledem na obtíže při vyřizování „střetů
zájmů“ není delší časová prodleva ničím mimořádným. Ustanovení § 28 odst. 2 horního
zákona, které rozšiřuje okruh účastníků o obce, jejichž územní obvody mohou být stanovením
dobývacího prostoru dotčeny, nemá logickou oporu, nenachází obdobnou úpravu ani
ve stavebním zákoně, je neurčité a nehospodárné. Jeví se proto účelné v rámci novely
stavebního zákona (a s tím spojených změn horního zákona) uvedený nedostatek napravit.
Úprava okruhu účastníků řízení by měla vycházet z objektivní potřeby harmonizovat
při územním rozhodování okruh účastníků řízení obdobně, jak je tomu v § 85 stavebního
zákona.
Návrh úpravy okruhu účastníků řízení vychází z objektivní potřeby harmonizovat
při územním rozhodování okruh účastníků řízení mezi právem stavebním a právem horním.

K ČÁSTI ČTVRTÉ - změna zákona o ochraně přírody a krajiny
K čl. VI
K bodu 1 - § 45i odst. 1
Zákon o ochraně přírody a krajiny ukládá, aby každá koncepce byla předložena orgánu
ochrany přírody ke stanovisku podle § 45i odst. 1. Koncepce se předkládají v podobě jejich
návrhu. V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace však
předchází zpracování návrhu těchto koncepcí zpracování jejich zadání nebo zpracování
zprávy o jejich uplatňování. Předkládání jejich návrhu by bylo z hlediska postupu podle
stavebního zákona anachronické. Proto se doplňuje § 45i odst. 1 o ustanovení ukládající
v případě předmětných koncepcí předkládat jejich zadání nebo zprávu o jejich uplatňování.
K bodu 2 - § 45i odst. 2
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ochraně přírody a krajiny, odkazuje na postup podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. To znamená, že vlivy koncepcí na území Natura 2000 se mají posuzovat v rámci
procedury „SEA“ (postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí). Protože
stavební zákon pro účely posuzování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace obsahuje zvláštní úpravu, která spojuje požadavky zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, resp. příslušné směrnice Evropských společenství, s postupem pořizování
a projednávání těchto koncepcí, je třeba, aby také úprava posuzování vlivů na území Natura
2000 v zákoně o ochraně přírody a krajiny obsahovala vedle odkazu na obecnou proceduru
SEA také odkaz na tuto zvláštní úpravu ve stavebním zákoně pro účely posuzování
zmíněných koncepcí pořizovaných podle stavebního zákona. Věta poslední předmětného
ustanovení se nahrazuje novou větou, která uvedený odkaz na stavební zákon upřesňuje
doplněním politiky územního rozvoje.

K ČÁSTI PÁTÉ - změna zákona o dani z nemovitosti
K čl. VII
K bodu 1 - § 6 odst. 3
Navrhované úpravy odráží návrhy novely stavebního zákona týkající se institutu
autorizovaného inspektora. Jedná se o omezení platnosti certifikátu nahrazujícího stavební
povolení v § 117 návrhu novely stavebního zákona, zániku účinku veřejnoprávní smlouvy
v § 116 návrhu novely stavebního zákona.
K bodu 2 - § 7 odst. 1
Navržené rozšíření předmětu daně je v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 sazby
daně, který předpokládá existenci těchto staveb. Z hlediska nesporného výkladu se navrhuje
doplnit předmět daně ze staveb tak, aby se odstranily jakékoliv technicko-výkladové
problémy, které by mohly směřovat k případným budoucím sporům o rozsah předmětu daně
ze staveb. Navržená úprava předmětu daně ze staveb je kompatibilní s možnostmi upravenými
stavebními předpisy.
Po nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) však některé stavby podle § 103 odst. 1 citovaného stavebního zákona
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, u těchto nemovitostí
se nevyžaduje oznámení o užívání stavby ani stavební úřad nevydává kolaudační souhlas
o povoleném účelu užívání stavby. Jedná se např. o stavby, které z hlediska daně ze staveb
tvoří zejména příslušenství k obytným domům; jde zpravidla o menší stavby, které představují
určité zázemí pro stavby pro bydlení nebo o stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbám
pro rodinnou rekreaci. Dále se může jednat o stavby garáží, ale i o některé jiné stavby,
např. pro zemědělství, pokud splňují parametry stanovené příslušným ustanovením stavebního
zákona. Návrh zákona, kterým se mění stavební zákon, obsahuje i úpravu § 103, která
zahrnuje rozšíření okruhu staveb, které pro provedení nebudou vyžadovat stavební povolení
ani ohlášení, např. všechny výrobky plnící funkci stavby včetně základových konstrukcí.
Stavební úřady vydávají na tyto stavby zpravidla územní rozhodnutí, ze kterého jsou zřejmé
údaje o stavbě.

K bodu 3 a 5 - § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 a 4
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dosavadního pojmu „individuální rekreace“ nový pojem „rodinná rekreace“. Pojem „stavba
pro rodinnou rekreaci“ je definován v § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území. Pojem „rodinná rekreace“ používá také vyhláška č. 26/2007
Sb., kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
která v příloze v bodě 4 Způsob využití stavby, definuje stavbu pro rodinnou rekreaci.
K bodu 4 - § 9 odst. 1
Ohledně kulturních památek navržená právní úprava respektuje vymezení stavební
úpravy podle § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona. Navržená úprava osvobození od daně ze
staveb se vztahuje na stavební úpravy kulturních památek, při které se zachovává vnější
půdorysné i výškové ohraničení stavby; při zachování těchto parametrů zahrnuje rekonstrukci
i modernizaci stavby. Osvobození se nevztahuje na stavby kulturních památek, u kterých jsou
prováděny nástavby nebo přístavby. Z hlediska principu jistoty ohledně provedení stavebních
úprav je osvobození vázáno na kolaudační souhlas. Teprve od roku následujícího po vydání
kolaudačního souhlasu začíná běžet 8 letá lhůta pro osvobození. Nárok na osvobození
poplatník uplatní v daňovém přiznání. Pro uplatnění osvobození není rozhodující skutečnost,
zda stavební úpravy jsou prováděny vlastníkem nebo nájemcem kulturní památky.
K čl. VIII - přechodné ustanovení
Podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
je podmínkou osvobození od daně ze staveb vydání stavebního povolení na stavební úpravy
prováděné vlastníkem. Podle navržené právní úpravy nárok na osvobození od daně ze staveb
kulturních památek souvisí s vydáním kolaudačního souhlasu. V rámci právní jistoty ohledně
uplatnění nároku na osvobození podle tohoto ustanovení se stanoví, do které doby se
postupuje podle dosavadního znění zákona o dani z nemovitostí. Nárok na osvobození lze
uplatnit pouze jednou. Pokud poplatník uplatní nárok na osvobození staveb kulturních
památek podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona o dani z nemovitostí po vydání stavebního
povolení, po novelizaci tohoto ustanovení nemůže již po vydání kolaudačního souhlasu
opětovně uplatnit nárok na osvobození.

K ČÁSTI ŠESTÉ - změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
K čl. IX
K bodu 1 až 3 - § 17, § 18 a § 19
Stavební zákon v ustanovení § 158 odst. 1 definuje vybrané činnosti ve výstavbě. Tyto
činnosti smí vykonávat fyzické osoby, které získaly oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“). Výkon činností autorizovaných
osob stavební zákon blíže neurčuje. Postavení, práva a povinnosti upravuje autorizační zákon.
Jednotlivé autorizované osoby – autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr,
autorizovaný technik – nemají a nemohou mít shodné oprávnění k výkonu vybraných
činností. Rozlišení vyplývá z rozsahu požadovaného vzdělání a praxe a na základě toho
udělované autorizace.
Navrženou novelizací se, v souladu s obsahem udělovaných autorizací a v souladu
s § 159 odst. 1 stavebního zákona, upřesňuje oprávnění k výkonu vybraných činností.

- 246 Navrhovaná úprava § 17 a 18 sleduje upřesnění oprávnění a z něho vyplývajících
povinností autorizovaného architekta a autorizovaného inženýra v souladu s definicí
vybraných činností ve výstavbě podle stavebního zákona.
Navrhovaná úprava § 19 blíže vymezuje oprávnění autorizovaného technika k výkonu
vybraných činností ve výstavbě. Autorizovaný technik je oprávněn zpracovávat projektovou
dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru. S ohledem na to, že pro udělení autorizace
„technik“ jsou menší nároky na vzdělání, musí se tato skutečnost odrazit i v rozsahu
oprávnění autorizovaného technika ve vybraných činnostech projektování, kterými jsou
zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace.

K ČÁSTI SEDMÉ - změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením
K čl. X
§ 20 odst. 3
Navrhovaná úprava souvisí s návrhem na doplnění § 121 odst. 1 stavebního zákona.
Návrh stanoví zmocnění pro obce a hlavní město Prahu vydat v případech, kdy vedou
technickou mapu obce, obecně závaznou vyhlášku, kterou vymezí obsah technické mapy nad
rámec základního obsahu technické mapy obce, který je stanoven vyhláškou č. 233/2010 Sb.,
a podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení
stavby pro účely aktualizace této mapy. Obecně závaznou vyhláškou může obec a hlavní
město Praha současně uložit vlastníkům stavby, nacházející se na jejich území, povinnost
ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce, a to za podmínek
stanovených uvedenou obecně závaznou vyhláškou.
Vlastníkovi stavby, kterému byla obcí nebo hl. m. Prahou uložena obecně závaznou
vyhláškou povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce, bude
o splnění této povinnosti obecním úřadem „vystaveno potvrzení“, resp. splnění této
povinnosti bude vyznačeno způsobem, který stanoví příslušná obec, na jí zpracovaném
dokumentu [a to i s využitím ověřovacího razítka nebo jiného technologického prostředku
(např. vlepovací doložky)]. Stavebnímu úřadu vlastník (popřípadě stavebník za vlastníka
stavby) doloží spolu s oznámením o užívání stavby, popřípadě se žádostí o vydání
kolaudačního souhlasu, také splnění předmětné povinnosti uložené mu obcí nebo hl. m.
Prahou v zájmu zajištění jednotných a kompletních podmínek a zdrojových informací
pro vedení technické mapy obce. S přihlédnutím k tomu, že technická mapa obce je vedena
ve veřejném zájmu [§ 4 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1994 Sb.], je doložení této skutečnosti
nástrojem účinného sběru dat pro vedení technických map obcí a jejich širšího využití.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že rovněž stavebním úřadům bude poskytována na
základě navrhované změny § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. informace, že je příslušnou
obcí technická mapa aktivně a za jednotných technologických podmínek vedena, vytváří se
další možnost jejího využití nejenom pro příslušné obce (hl. m. Prahu), ale také pro samotné
stavební úřady, stavebníky a v širším kontextu také pro vytváření technických map širších
územních celků.
Obec si v současné době může zvolit, zda povede nebo nepovede technickou mapu
obce. Pokud ji vede, činí tak ve veřejném zájmu [§ 4 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1994 Sb.],
přičemž forma vedení technické mapy obce vyplývá z její definice uvedené v § 2 písm. m)
zákona č. 200/1994 Sb., jímž je stanoveno, že „technickou mapou obce je mapové dílo
velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních
a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav“. Pokud tedy obec

- 247 zpracovává v digitální podobě (na prostředcích výpočetní techniky) technickou mapu obce,
musí mít, a to také s přihlédnutím k veřejnému zájmu jejího vedení a veřejné prospěšnosti
jejího využívání, možnost stanovit zdroje dat pro její vytváření a technické parametry
předávání těchto dat, popřípadě další podmínky vycházející z jejích zájmů, potřeb a
organizačních a technických předpokladů.
Nástroj realizace tohoto předpokladu však dosud v praxi citelně chybí, obcím pro
vydání obecně závazné vyhlášky, kterou by vlastníkům staveb uložila povinnost ohlásit a
doložit změny týkající se obsahu technické mapy a podmínky pro předávání těchto údajů,
chybí zmocnění ve smyslu § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
resp. § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze; v minulosti
absence tohoto zmocnění vedla ke zrušování obecně závazných vyhlášek, které byly obcemi
vydávány za účelem zajištění zdrojových podmínek pro vedení technické mapy obce.
Pro napravení této právní nedostatečnosti je proto navrhováno, aby byl do § 20
zákona č. 200/1994 Sb. doplněn nový odstavec 3, který takovým zmocněním
pro obce je a který jim vytvoří vhodný právní nástroj, aby podle svých podmínek
a skutečných potřeb jednak pro své účely vymezily obsah technické mapy nad rámec
základního obsahu technické mapy obce podle zvláštního právního předpisu, stanovily
povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce
a pro splnění této povinnosti současně určily uživatelské podmínky zpracování (zejména
datové formáty a jiné technické náležitosti) a podmínky předávání geodetické části
dokumentace skutečného provedení stavby; tyto zpracovatelské podmínky obec určuje
v zájmu dalšího užívání takto předaných dat, obsah a struktura dat jsou stanoveny – jak je
uvedeno shora – obecně závazným právním přepisem. Obce tak mají možnost zajistit
si skutečně komplexní zdroj dat pro vedení technické mapy obce, a to včetně jeho jednotného
technického a obsahového zpracování tak, aby bylo dosaženo maximální využitelnosti těchto
dat a možnosti jejich přímého zpracování bez dalších technologických zásahů. Vzhledem
k tomu, že vedení technické mapy obce je v její samostatné působnosti, je také plně
v kompetenci obce, jaké technologické řešení si pro tento účel zvolí.

K ČÁSTI OSMÉ - změna zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
K čl. XI
§ 6 odst. 4
Novým přesnějším vymezení stavebních záměrů v § 103 a také úpravou § 104 odst. 1
navrhované novely stavebního zákona, je přehledněji vyjádřen požadavek, že každá stavba
musí být především umístěna a úlevy jsou možné až pro vlastní provádění staveb. Dále je
podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona poměrně velké procento staveb, které obsahují
obytné nebo pobytové místnosti, zařazeno mezi stavby, které vyžadují ohlášení, nikoli
stavební povolení (ale vždy jim musí předcházet vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu). S ohledem na tyto skutečnosti je nutné předkládat výsledky stanovení radonového
indexu pozemku již při umisťování stavby. Rovněž požadavek na stanovení podmínek
pro provedení preventivních opatření v rozhodnutí o umístění stavby ve stavebním povolení je
zavádějící, neboť dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ještě neobsahuje takové
podrobnosti, na základě kterých by stavební úřad příslušné podmínky stanovil a ve stavebním
povolení je uvádění takových podmínek nadbytečné, neboť příslušná preventivní opatření již
musí obsahovat projektová dokumentace [příloha č. 1, část B, bod 9 nebo část F, bod 1.1.1.
písm. i) a bod 1.1.2. písm. a) k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb]. Kromě toho
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rozhodnutí a ke svému provedení pouze stavební povolení. Navrhovaná úprava také rozlišuje
případy stavebních úprav (tj. změn dokončené stavby) pro změnu v užívání části stavby, které
budou nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, nebo změn v užívání stavby, které
budou nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, u kterých je navrhovatel (stavebník)
povinen zajistit měření úrovně objemové aktivity radonu, neboť není u stávající (dokončené)
stavby účelné stanovovat radonový index pozemku.
Návrh směřuje ke zlepšení prevence a ke zvýšení právní jistoty, a v širším smyslu
ochrany zdraví, adresátů stavebního a atomového zákona, tj. stavebníkům staveb obsahujících
obytné nebo pobytové místnosti.

K ČÁSTI DEVÁTÉ - změna zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku)
K čl. XII
K bodu 1 - § 3 odst. 2
Platné znění zákona č. 183/2006 Sb. zavedlo nové instituty v souvislosti s povolením
užívání stavby, které dosud nebyly zapracovány do zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku. V zájmu uvedení obou zákonů do souladu v této oblasti se navrhuje výše uvedené
rozšíření § 3 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb.
K bodu 2 - § 4 odst. 3
Platné znění zákona č. 183/2006 Sb. zavedlo pojem výrobek plnící funkci stavby.
Zákon č. 151/1997 Sb. dosud tento pojem z hlediska ocenění neřešil. Navržená úprava tak
odstraní komplikace při zařazení výrobků ke druhu stavby a s tím související způsob ocenění.
K bodu 3 a 4 - § 9 odst. 1, poznámka pod čarou č. 10
Vydáním nového stavebního zákona došlo z hlediska zákona o oceňování majetku
k podstatnému rozšíření možností klasifikace stavebních pozemků. Tato skutečnost byla zatím
řešena příslušnou úpravou prováděcí vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb. V zájmu uvedení
obou zákonů do souladu v této oblasti se navrhuje též odpovídající úprava příslušného
ustanovení zákona o oceňování majetku.
K bodu 5 až 8 - § 9 odst. 1
Návrh přizpůsobuje terminologii zákona o oceňování majetku termínům stavebního
zákona (změny v § 2 stavebního zákona), katastrálního zákona, vodního zákona, zákona
o rybářství a vyhlášky o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru
nemovitostí České republiky.
Navržená úprava je také motivována potřebou eliminace zavádějících výkladů daných
ustanovení a souběžnou prevencí před souvisejícími soudními kauzami ve věci
objektivního stanovení základu majetkových daní, např. daně z převodu nemovitostí.
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K čl. XIII
§ 18 odst. 1
Navrhovaná úprava reaguje na úpravu novelizovaného § 129 stavebního zákona,
ve kterém je nově upraveno postavení obce jako účastníka řízení o dodatečném povolení
stavby, pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu
rozhodnutí.

K ČÁSTI JEDENÁCTÉ - změna zákona o hospodaření energií
K čl. XIV
K bodům 1 až 3 - § 4 odst. 1 až 3
V minulosti přijatými novelami tohoto zákona se stala některá ustanovení § 4
zmatečnými pro svou protichůdnost. Územní energetická koncepce nemůže být součástí
územně plánovací dokumentace, protože musí vstoupit do procesu koordinace záměrů
v území, která při projednávání a vydání územně plánovací dokumentace probíhá. Proto je
velice významným a neopomenutelným podkladem, ne však jako celek její součástí. Záměry,
které mají územní průmět, jsou po zkoordinování do územně plánovací dokumentace
zahrnuty.

K ČÁSTI DVANÁCTÉ - změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
K čl. XV
K bodu 1 - § 16
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude 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 podle návrhu úpravy § 16 stavebního
zákona stavebním úřadem v navazujících řízeních vedených podle stavebního zákona.
Z tohoto důvodu musí být zajištěna návaznost rozhodovacích procesů vedených příslušnými
správními orgány; v územním řízení, které je v působnosti obecných stavebních úřadů, musí
být stanoveny podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, např. pro projektovou přípravu
stavby.
K bodu 2 - § 67 odst. 5
V ustanovení § 85 vymezuje stavební zákon okruh účastníků územního řízení
a současně v § 89 odst. 3 stavebního zákona stanovuje, že účastník řízení musí ve svých
námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, stavební úřad nepřihlíží.
Postavení dotčeného orgánu je mnohem silnější; podle § 4 odst. 2 stavebního zákona musí
stavební úřady postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné
zájmy podle zvláštních předpisů. Postavení správního orgánu jako účastníka řízení je velmi
ojedinělé a velmi nestandardní je také to, že v územním řízení má správní orgán postavení
účastníka řízení a ve stavebním řízení už tentýž správní orgán postavení účastníka řízení
nemá, ale je dotčeným orgánem. Navrhovaná úprava tuto různorodost sjednocuje.

- 250 Dále jsou stávající pojmy, které nevystihují výčet možných postupů stavebního úřadu
při územním rozhodování a povolování staveb, nahrazeny širšími pojmy, které obsáhnou jak
správní řízení a postupy stavebních úřadů, tak i institut autorizovaného inspektora.
K bodu 3 - § 77 odst. 5
Stavební zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb
a jejich změn (§ 1 odst. 2 stavebního zákona). Energetický zákon upravuje podmínky
podnikání, výkon státní správy a nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, kterými
jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických
a právnických osob s tím spojené (§ 1 energetického zákona). Stavební zákon i energetický
zákon mají jasně vymezen předmět úpravy, ale přesto je v § 77 odst. 5 energetického zákona
uložena povinnost projednat ve stavebním řízení změnu způsobu dodávky nebo změnu
způsobu vytápění bez ohledu na to, zda jsou podle stavebního zákona naplněny podmínky
pro vedení takového řízení. Pravidla pro užití jednotlivých institutů (stavební povolení,
veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora, ohlášení) stanovuje stavební
zákon, nikoli zákon energetický. Navrhovaná úprava danou nekoncepčnost odstraňuje.

K ČÁSTI TŘINÁCTÉ - změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
K čl. XVI
K bodu 1 - § 10i
Dosavadní právní úprava uváděla, že se při posuzování vlivů politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle zvláštní úpravy
ve stavebním zákoně, přitom však stavební zákon odkazoval na některá ustanovení obecné
úpravy posuzování v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. To vyvolávalo
nejasnosti ohledně vztahu obou zákonů, resp. jejich jednotlivých ustanovení. Z tohoto důvodu
se vztah těchto zákonů upřesňuje a stanoví se výslovně, která ustanovení zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí se při posuzování politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace použijí.
Upřesňuje se, že zvláštní úprava posuzování ve stavebním zákoně se vztahuje
na politiku územního rozvoje, zásady územního rozvoje a ve stanovených případech
na územní plán. Dosavadní úprava uváděla nepřesně v odstavci 1, 3 a 5 celou územně
plánovací dokumentaci.
V případě regulačního plánu uváděla dosavadní právní úprava, že „regulační plán,
který stanoví podmínky pro provedení záměru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se
posuzuje jako záměr podle tohoto zákona…“. Zkušenosti s realizováním stavebního zákona
však ukazují na značné výkladové problémy, které toto ustanovení přináší. Podrobné
požadavky na posouzení regulačního plánu byly totiž při striktním výkladu ustanovení
uplatňovány bez ohledu na to, v jakém rozsahu a jaké podrobnosti zpracování umisťuje
regulační plán záměr ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Proto je
navrženo upřesnění tohoto ustanovení, a to tak, že se ukládá posuzovat takový regulační plán,
který „nahrazuje územní rozhodnutí o záměru“, a to v rozsahu tohoto nahrazovaného
územního rozhodnutí, tedy v rozsahu tohoto záměru. Regulační plán totiž v mnoha případech
řeší jak podmínky umístění některé konkrétní stavby s jejími územními návaznostmi, tak i
další plochy určité specifické části území (např. opuštěná průmyslová zóna, bývalý
zemědělský nebo vojenský areál aj.), přičemž v těchto ostatních částech regulačního plánu
může být stanovena regulace na obecnější úrovni, nenahrazující územní rozhodnutí a
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V případě, kdy regulační plán vytváří územní podmínky pro umístění záměru, avšak tyto
podmínky nespecifikuje natolik, aby mohl nahradit územní rozhodnutí pro tento záměr, bude
daný záměr posuzován v rámci územního řízení resp. předchůdně před tímto řízením.
Požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou uvedeny
jednak v § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jednak v příloze
stavebního zákona, kde je stanoven rámcový obsah vyhodnocení. Protože se v praxi ukázalo,
že tato místa obou zákonů mohou být chápána kolizním způsobem, upřesňuje se jejich vztah
vložením slova „podrobnější“ do § 10i. Tak se stane zřejmějším, že příloha stavebního zákona
stanoví základní rámec pro stanovení případných podrobnějších požadavků podle ustanovení
§ 10i.
V odstavci 3 se doplňuje slovo „návrh“ před slova „zpracování možných variant
řešení“. Jedná se o zpracování variant řešení pro účely posouzení vlivů na životní prostředí.
Stávající výraz „zpracování“ vede k představě, že pro účely posuzování vlivů na životní
prostředí je nutné rozpracovat plnohodnotné varianty posuzované koncepce. Přitom pro
sledovaný účel postačí, když jsou tyto varianty zpracovány tak, aby umožnily srovnání
s hlavní studovanou variantou. Proto se text upřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že účelem je
vyhodnocení variant, ne jejich plnohodnotné zpracování, že příslušný úřad navrhuje
zpracování variant a pořizovatel tento návrh v dohodě s tímto orgánem vyhodnocuje a
případně koriguje.
Dále se v odstavci 3 doplňuje věta „Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na
životní prostředí ve vyhodnocení zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil.“.
Vzhledem k taxativnímu výčtu ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
v odstavci 1 je třeba zajistit vazbu zpracovávaného „vyhodnocení vlivů na životní prostředí“
na stanovisko příslušného úřadu ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje nebo
územně plánovací dokumentace, případně k zadání územního plánu. Obsah tohoto stanoviska
musí být ve vyhodnocení respektován. To je v obecné úpravě zajištěno zde vyloučeným
ustanovením § 10d. Proto se doplňuje věta zajišťující respektování obsahu stanoviska
zpracovatelem vyhodnocení do zvláštní úpravy posuzování podle stavebního zákona.
V témže odstavci se dále doplňuje slovo „případný“, a to pouze z důvodu upřesnění
smyslu ustanovení. Dotčený orgán totiž v případě územního plánu může, ale nemusí stanovit
požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí; jeho požadavek je proto „případný“.
Vypouští se odstavec 5 z důvodu jeho nadbytečnosti. Vzhledem k tomu, že je § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nově vyjmenován mezi ustanoveními, která
se použijí současně s postupem posuzování podle zvláštní úpravy ve stavebním zákoně,
přičemž tento paragraf obsahuje podrobnou úpravu pro nakládání se stanoviskem ke
koncepci, stává se odstavec 5 nadbytečným.
K bodu 2 - § 21
Ve stavebním zákoně bylo upřesněno stanovisko vydávané Ministerstvem životního
prostředí z hlediska vlivů koncepce (politiky územního rozvoje nebo zásad územního rozvoje)
na životní prostředí, a to tak, že půjde o stanovisko ve smyslu § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. V tomto smyslu musí být také upřesněno zmocňovací ustanovení
k vydání tohoto stanoviska. Přitom bude zachováno postavení Ministerstva životního
prostředí jako dotčeného orgánu při pořizování uvedených koncepcí, aby byl proces
posuzování vlivů na životní prostředí a přípravy koncepce maximálně provázán. Tomuto
ministerstvu se tak dostane možnost vstupovat formou stanovisek, která jsou závazná, do
postupu pořizování (vydání stanoviska ke koncepci, tzv. „stanoviska SEA“, takovýmto
vstupem není).
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Podobně jako v předchozím bodě, jsou i zmocnění krajského úřadu – jako příslušného
úřadu z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí – upřesňována v souladu
s upřesněním stanoviska vydávaného krajským úřadem k územním plánům, které je uváděno
ve stavebním zákoně. I toto stanovisko bude vydáváno podle § 10g zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí. V souladu s tím musí být upřesněno zmocňovací ustanovení k vydání
tohoto stanoviska v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí. Postavení krajského úřadu
jako dotčeného orgánu při pořizování uvedených koncepcí přitom bude zachováno, což
znamená, že krajský úřad bude zároveň vydávat kromě „stanoviska SEA“ také stanoviska
dotčeného orgánu z hlediska posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí která jsou pro
pořizovatele závazná, a to již v rané fázi postupu.
K ČÁSTI ČTRNÁCTÉ - změna zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon)
K čl. XVII
K bodu 1 - § 5 odst. 3
Stávající pojmy v upravovaném ustanovení nevystihují výčet možných postupů
stavebního úřadu při povolování staveb (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva)
a rovněž nezahrnují možnost vydání certifikátu na stavbu nebo její změnu autorizovaným
inspektorem. Úprava navrhuje použití širších pojmů, které obsáhnou jak správní řízení
a postupy stavebních úřadů, tak i institut autorizovaného inspektora.
K bodu 2 - § 15 odst. 9
Oprávnění autorizovaného inspektora upravuje § 149 odst. 1 stavebního zákona.
Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad
osvědčit způsobem stanoveným v § 117 stavebního zákona, že navrhovaná stavba může být
provedena, dále je oprávněn zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního
souhlasu nebo pro jiné účely podle stavebního zákona.
Stávající znění upravovaného ustanovení vylučuje povolování vodních děl
ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 stavebního zákona, čímž však zároveň připouští,
že autorizovaný inspektor může na všechna vodní díla zpracovat certifikát pro vydání
kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle stavebního zákona. Navrhovaná úprava
vodní díla obecně vylučuje z posuzování autorizovaným inspektorem. Výjimky z tohoto
pravidla jsou pak uvedeny za středníkem (stávající text).
K bodu 3 - § 15a odst. 3
Návrhem se napravuje současná nejasná situace kolem terénních úprav prováděných
v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, které nemění
podstatně přirozená koryta vodních toků, avšak jsou nezbytné k zajištění funkcí vodních toků.
Vzhledem ke znění § 46 totiž bylo možné v určitých případech dovozovat, že tyto by
vyžadovaly stavební povolení, protože lze do koryta vodního toku zasáhnout pouze činnostmi
prováděnými v souladu s vodním zákonem (viz § 15a odstavec 2).
K bodu 4 - § 30 odst. 7
Forma rozhodnutí je pro výjimky z ochranných pásem prvního stupně naprosto
nedostatečná, jelikož se mnohdy jedná o neurčitý počet osob (např. cyklostezky) a rozhodnutí
není možné vydávat pro každý jednotlivý případ. Opatření obecné povahy je tedy vhodným
doplněním formy výjimky, kdy forma rozhodnutí se navrhuje ponechat.
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Navrženou změnou dochází ke zpřesnění textu tak, aby byl naplněn účel ustanovení
(výjimka z měření pouze pro ohlašovaná certifikovaná vodní díla) a k jednoznačnému
provázání § 38 odst. 5 s § 15a vodního zákona.
Pro ohlašování vodních děl podle § 15a vodního zákona se přiměřeně použijí
ustanovení stavebního zákona (§ 15a odst. 1 vodního zákona).
K bodu 6 - § 38 odst. 7
Úprava reaguje na požadavky praxe po zpřesnění ustanovení a po sjednocení
terminologie vodního zákona a stavebních předpisů. Navrženou změnou dochází k provázání
textu s definicemi obsaženými v prováděcím předpise vydaném na základě zmocnění
obsaženého ve stavebním zákoně (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území).
K bodu 7 - § 104 odst. 9
Návrh změn zpřesňuje proces vydávání závazných stanovisek podle § 104 odst. 9 a
§ 17 vodního zákona a dává jej do souladu s § 4 odst. 4 stavebního zákona. Úprava dále
precizněji vymezuje vztah mezi závaznými stanovisky vydávanými ve formě souhlasu podle
§ 17 a závaznými stanovisky vydávanými podle § 104 odst. 9 vodního zákona, která jsou
(nebo mohou být v případě postupu podle § 104 odst. 9) vydávána také při postupech podle
stavebního zákona a snaží se tak zabránit výkladovým a aplikačním potížím.
K bodu 8 - § 107 odst. 1
Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. umožnila, aby bylo použití závadných látek
při nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona] obsaženo přímo v předmětném
povolení (§ 9 odst. 8 vodního zákona). Zároveň však přenesla veškerá povolení nakládání
s vodami podle 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona na krajské úřady, tedy i ta povolení,
která použití závadných látek neobsahují. Krajské úřady měly před uvedenou novelou tuto
kompetenci pouze v případě povolování výjimek při použití závadných látek podle § 39 odst.
7 vodního zákona. Úprava navrhuje, aby krajské úřady povolovaly nakládání s vodami podle
§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona pouze v případech, kdy bude povolováno rovněž
použití závadných látek (§ 9 odst. 8 vodního zákona).
K bodu 9 a 10 - § 115 odst. 6 a 7
Návrh změn upravuje účast občanských sdružení ve stavebním řízení o povolení
vodního díla a dává jej do souladu s obecnými principy stavebního zákona. Úprava
jednoznačně stanoví, že občanská sdružení nejsou účastníky stavebního řízení a je
nerozhodné, zda je stavební řízení vedeno samostatně nebo je spojené s řízením o povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Ve vlastním řízení o povolení
k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami zůstávají účastníky.
K čl. XVIII - přechodné ustanovení
S ohledem na navrhované úpravy zejména v § 107 odst. 1 písm. t) vodního zákona se
stanoví, do které doby se postupuje podle dosavadního znění zákona.
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K čl. XIX
K bodům 1 až 4 - příloha
Zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., který nahradil zákon č. 368/1992 Sb.,
nabyl účinnosti v lednu roku 2005, tedy ještě za platnosti zákona č. 50/1976 Sb. Sazby
poplatků se pro oblast územního rozhodování a stavebního řádu v podstatě nezměnily od roku
1992, a až na malé výjimky se vztahují k úkonům, které vykonávaly stavební úřady podle
předchozího stavebního zákona, který byl zrušen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), účinným od 1. ledna 2007.
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) přinesl po více než 30 letech významné
změny do oblasti územního plánování, umísťování staveb, jejich povolování a povolování
jejich užívání, výkonu stavebního dozoru nad dodržováním tohoto zákona i jeho prováděcích
předpisů. Přinesl nové instituty na úseku umísťování staveb (zjednodušené územní řízení,
veřejnoprávní smlouva, územní souhlas) a významný posun v povolování realizace staveb,
v jehož důsledku bude stavební povolení vyžadovat mnohem méně staveb, než za platnosti
starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.). Dá se říci, že většina rodinných domů
a staveb pro rodinnou rekreaci vyžaduje ohlášení, které správnímu poplatku nepodléhá, a dále
je v § 103 stavebního zákona uvedena řada staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích
prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení.
Nový stavební zákon si také vyžádal provedení změn v řadě jiných zákonů; k tomu byl
přijat zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního
zákona a zákona o vyvlastnění. Část třicátá osmá uvedeného „změnového zákona“ obsahuje
změny zákona o správních poplatcích, které byly nezbytné (jsou doplněny nové druhy
územního rozhodnutí bez změny výše poplatku za jeho vydání a nově stanoven poplatek
za podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem), avšak
nedostatečné, neboť současné poplatky neodrážejí nároky, které jsou na veřejnou správu
na úseku umísťování staveb, povolování staveb a jejich změn kladeny, ani nárůst výdajů,
ke kterému dochází.
Navrhovaná novela stavebního zákona koncepčně přepracovává výčet záměrů
(staveb), které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby (ani jinou formu územního
rozhodování), a to v kontextu s přepracovaným § 103, který vymezuje stavební záměry, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, i s upřesněným § 104, který osahuje taxativní
výčet stavebních záměrů, které vyžadují ohlášení.
Cílem novelizace zákona o správních poplatcích je především stanovit optimální výši
sazby jednotlivých úkonů stavebních úřadů, přičemž jejich zpoplatnění by mělo odpovídat
náročnosti činnosti stavebních úřadů. Navržené řešení komplexněji identifikuje všechna
správní řízení stavebního úřadu při výkonu státní správy na úseku územního rozhodování
a stavebního řádu.
V položce 17 jsou navrženy sazby za vydání všech forem povolení umístění,
tj. územního rozhodnutí, územního rozhodnutí ve zkráceném územním řízení, veřejnoprávní
smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo územního souhlasu. Jednotlivé druhy územních
rozhodnutí jsou dále členěny podle účelu využití staveb nebo podle výměry území. Nově je
navrženo zpoplatnění vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí,
vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a vydání
regulačního plánu na žádost. Nově je navržen ke zpoplatnění také jednotný postup při výběru
poplatků za vydání společného rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Podobně jsou v položce 18 navrženy sazby za rozhodnutí vydávaná na úseku
stavebního řádu včetně sazby za uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební

- 255 povolení. Nově je navrženo ke zpoplatnění vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby,
rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby nebo rozhodnutí o povolení zkušebního
provozu, ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené
dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu), vydání rozhodnutí o povolení výjimky
z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb anebo přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora.
V položce 19 je nově navržena sazba za vydání rozhodnutí o vyvlastnění.
Sazby za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně
vlivu užívání stavby na území anebo za vydání stavebního povolení jsou odstupňované podle
účelu využití povolovaných staveb. Samostatné kategorie tvoří stavby pro bydlení dále
členěné podle počtu bytů nebo stavby pro rodinnou rekreaci anebo stavby, které plní
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Do kategorie staveb plnících doplňkovou funkci
ke stavbě hlavní, tj. ke stavbě pro bydlení nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci, náleží
zejména sklady zahradního nábytku a nářadí, bazény nebo tepelná čerpadla. Další kategorií
jsou stavby garáží a stavby řadových garáží. Samostatnou kategorii tvoří sazba za vydání
rozhodnutí o umístění staveb, které nevyžadují stavební povolení nebo ohlášení, s výjimkou
staveb veřejné technické infrastruktury a staveb vyžadujících ohlášení a v případě vydání
stavebního povolení sazba pro stavby, které vyžadují ohlášení a o kterých stavební úřad
rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Další kategorii
tvoří studny a vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel.
Návrh změn v příslušných položkách Sazebníku správních poplatků vychází ze závěrů
RIA (viz obecná část odůvodnění).
K ČÁSTI ŠESTNÁCTÉ - účinnost
K čl. XX
Datum, kdy nabude účinnost navrhovaná novela stavebního zákona bude doplněno
v závislosti na datu jejího schválení s přihlédnutím k potřebné legisvakanční lhůtě.
V Praze dne 21. prosince 2011

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády

Ing. Kamil Jankovský, v.r.
ministr pro místní rozvoj
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PLATNÉ ZNĚNÍ
z á k o n a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
183/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly
územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování,
vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení
postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí,
podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci
územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.
(2) Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb
a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní
pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu
stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
(3) Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění
staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do
staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní
úpravy.

1

§2
Základní pojmy
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně
umisťování staveb a jejich změn,
b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený
a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,
c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením,
tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle
tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným
územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách
evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"),
e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která
nemá vydaný územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání;
2. v intravilánu zemědělský pozemek nebo soubor sousedících zemědělských
pozemků o výměře větší než 0,5 ha, s tím, že do tohoto souboru zemědělských
pozemků se nezahrnují zahrady o výměře menší než 0,1 ha a pozemky, které
jsou součástí zastavěných stavebních pozemků;
3. 2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o
výměře větší než 0,5 ha,
f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do
zastavitelné plochy,
g) plochou část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků jedním či více
pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v politice územního rozvoje,
zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně
plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího
využití a její význam,
h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým
významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských
částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů, popřípadě
území více krajů; v případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního
významu považuje plocha celoměstského významu,
i) koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické
infrastruktury nebo opatření nestavební povahy,
j) zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo
v zásadách územního rozvoje,
k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to
1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy,
kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území
živelnými nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě
a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;
3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
4. veřejné prostranství1),
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu,
l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji
nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně
plánovací dokumentaci,
m) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování
ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního
a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci,
n) územně plánovací dokumentací
1. zásady územního rozvoje;
2. územní plán;
3. regulační plán.
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
a) pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj
(dále jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně
plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného
území nebo politiku územního rozvoje,
b) stavebním podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů2),
c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále
osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde
o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti;
stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby,
d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí
vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo
architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní
zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb,
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území,
a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého
věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let,
2)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností
pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen
„bezbariérové užívání stavby“).
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které
stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek
plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
(4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností
i její část nebo změna dokončené stavby.
(5) Změnou dokončené stavby je
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,
b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně
propojena s dosavadní stavbou,
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení
stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
(6) Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby
oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo
autorizovaným inspektorem.
§3
(1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny
terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim
podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost
prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy,
zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.
(2) Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel,
tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2
odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko
stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro
reklamu.
(3) Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací
práce, zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část
anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek
nebo jeho část anebo část jiné stavby.
(4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební
stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její
4

uživatelnost.
(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím
podle okolností stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo
údržba.

ČÁST DRUHÁ
VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§4
(1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají
zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány
a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména
u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru.
Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti nebo ohlášení soubor staveb,
stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. Stanoví-li tak tento zákon,
mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní
smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné
zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů3).
(2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné
součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních
předpisů4). Dotčené orgány vydávají
a) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska5) na základě
zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak,
b) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní
předpis jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje
a pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.
Závazná stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení podle tohoto zákona a
stanoviska dotčených orgánů, která jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů
podle tohoto zákona, uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle
tohoto zákona.
3)

§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné
součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních
předpisů4). Dotčené orgány vydávají
a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo
úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak,
b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení
a jejichž obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření
obecné povahy podle tohoto zákona.
(3) Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje
každou variantu samostatně.
(34) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným
stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené
orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností,
které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých
bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti
pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim
nepřihlíží.
(45) V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným
stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto ve vydaném
regulačním plánu, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební uzávěře
anebo v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na
základě nově zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 3 4.
(56) Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném stanovisku
4)

Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
5)
§ 149 zákona č. 500/2004 Sb.
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podmínky, a stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí
opatření obecné povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního
úřadu podle tohoto zákona, mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování.
(67) Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán
veřejné správy, vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko,
zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí.
Koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze
v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu.
Ustanovení správního řádu o společném řízení6) se použijí přiměřeně.
(78) Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná
stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu
mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi
dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.

HLAVA II
PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
§5
Působnost ve věcech územního plánování
(1) Působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona vykonávají
orgány obcí a krajů, ministerstvo a na území vojenských újezdů Ministerstvo obrany.
(2) Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování
podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje
zastupitelstvo obce nebo kraje.
(3) Orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud nejsou
svěřeny působnosti v záležitostech nadmístního významu orgánům kraje nebo na základě
zvláštních právních předpisů dotčeným orgánům.
(4) Orgány kraje zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území kraje, přitom mohou
zasahovat do činnosti orgánů obcí jen v zákonem stanovených případech, a to pouze
v záležitostech nadmístního významu; postupují přitom v součinnosti s orgány obcí.
(5) Ministerstvo může zasahovat do působnosti orgánů krajů a obcí jen v zákonem
stanovených případech, a to pouze v záležitostech týkajících se rozvoje území státu;
postupuje přitom v součinnosti s orgány krajů a dotčených obcí.
6)

§ 140 zákona č. 500/2004 Sb.
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(6) Obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně plánovací
dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na
základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu
příslušné územně plánovací dokumentace.
§6
Orgány obce
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad územního
plánování") v přenesené působnosti
a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém
správním obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se
rozhoduje o změnách v území,
g) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 24, vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm. a),
d), g), h) a pořizuje územní studii; na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto
působnost pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.
(3) Stavební úřad
a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak,
b) vydává územní souhlas,
c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně
plánovací dokumentace,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje
informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace.
(5) Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního
plánu,
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b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
d) vydává regulační plán,
e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce
a) vydává vymezení zastavěného území,
b) schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce
2 anebo uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti (§ 24 odst. 1),
c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje
a připomínky k územnímu plánu sousední obce,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
§7
Orgány kraje
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti
a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační
plán pro plochy a koridory nadmístního významu,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních
předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více
správních obvodů obcí s rozšířenou působností;
d) je dotčeným orgánem v územním řízení o záměrech, které vyžadují posouzení
vlivu na životní prostředí,
e) d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,
f) e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených
případech,
g) f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod,
h) g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Zastupitelstvo kraje
a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu
zásad územního rozvoje,
c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje,
d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
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(3) Rada kraje
a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje,
b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní
opatření o stavební uzávěře.
§8
Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy
Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města
Prahy , vykonává působnost krajského úřadu ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro
vymezenou část území hlavního města Prahy úřad městské části, vykonává působnost
krajského úřadu Magistrát hlavního města Prahy.
7)

§9
Rada obcí pro udržitelný rozvoj území
(1) Pro správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností může její
starosta, se souhlasem obcí v jejím správním obvodu, zřídit jako zvláštní orgán této obce
Radu obcí pro udržitelný rozvoj území (dále jen "Rada obcí"). Předsedou Rady obcí je
starosta obce s rozšířenou působností, který současně vydává její Jednací řád. Členem
Rady obcí vždy jmenuje na návrh obce ve správním obvodu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností jednoho zástupce každé obce. K jednání Rady obcí se vždy přizve
zástupce kraje.
(2) Rada obcí projednává územně analytické podklady pro správní obvod obecního
úřadu obce s rozšířenou působností a vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný
rozvoj území a vydává k nim na základě výsledků projednání příslušnému pořizovateli
své stanovisko, popřípadě své vyjádření.
§ 10
Ministerstvo obrany
(1) Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů
a) vydává územní plán a regulační plán,
b) projednává územně analytické podklady a územní studie,
c) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
7)

Zákon č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Újezdní úřad pro území vojenského újezdu
a)
b)
c)
d)

pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii,
pořizuje územně analytické podklady,
poskytuje územně plánovací informace,
připravuje návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Ministerstvo
§ 11
(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování a

a) vykonává státní dozor ve věcech územního plánování,
b) pořizuje politiku územního rozvoje a k tomu potřebné územně plánovací
podklady,
c) vede evidenci územně plánovací činnosti,
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Ministerstvo zajišťuje metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků
územního plánování, urbanismu, architektury a poznatků stavebně technických, jakož
i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči
o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví.
(3) Ministerstvo zřizuje organizační složku státu k řešení koncepčních otázek
teorie a praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury. Touto činností
může pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu.
§ 12
(1) Ministerstvo je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu a
a) vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu,
b) vede systém stavebně technické prevence, v němž sleduje a analyzuje závažné
nebo opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu
předcházet, a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování,
c) sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o jejich rozvoj,
d) navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a stavební
výrobky a může dávat podněty k úpravě Českých technických norem nebo
certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením,
e) koordinuje vzájemnou součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných
stavebních úřadů při výkonu státní správy podle tohoto zákona,
f) vykonává dozor nad činností autorizovaných inspektorů.
(2) Ministerstvo
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a) může pro sebe vyhradit zjišťování stavebně technických příčin havárií staveb nebo
účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné
míře dotýkají veřejných zájmů,
b) může v součinnosti s jinými stavebními úřady a autorizovanými inspektory
provádět kontrolní prohlídky staveb.,
c) může pověřit provozováním systému stavebně technické prevence
organizační složku státu.
Touto činností může pověřit již existující odborně způsobilou organizační složku státu.
(3) Ministerstvo zřizuje odbornou organizační složku státu k navrhování
technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin
havárií staveb.
§ 13
(1) Obecným stavebním úřadem je
a)
b)
c)
d)
e)
f) d)
g) e)

ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu,
krajský úřad,
Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy určený
statutem obecní úřad obce s rozšířenou působností8),
magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské
části určený statutem,
magistrát statutárního města,
pověřený obecní úřad8),
městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince
2006 2011.

(2) Kraj může na žádost obce po projednání s ministerstvem nařízením určit
obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro
ucelený správní obvod. Obecným stavebním úřadem může být určen jen obecní úřad,
který bude s ohledem na rozsah a složitost výstavby v uvažovaném správním obvodu
způsobilý vykonávat správní agendu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy. Obecný stavební úřad lze určit nařízením kraje ke dni 1. ledna. Obecní úřad
obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle tohoto zákona u veřejné
technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 včetně budov, u
staveb v působnosti speciálních stavebních úřadů (§ 15), nebo u souboru staveb,
jehož součástí je jedna či více staveb v působnosti speciálních stavebních úřadů (§
15). U dopravních staveb uvedených v § 15, u kterých obecní úřad obce s rozšířenou
působností není speciálním stavebním úřadem, je obecní úřad obce s rozšířenou
působností příslušný k vedení společného územního a stavebního řízení podle § 94a.
8)

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
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Speciální stavební úřad má ve společném řízení postavení dotčeného orgánu
příslušného k vydání závazného stanoviska.
(3) Kraj může po projednání s ministerstvem nařízením odejmout působnost
stavebního úřadu obecnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. e) g) nebo určenému
podle odstavce 2, pokud nebude splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti.
Zároveň určí, který stavební úřad bude vykonávat působnost ve správním obvodu
zaniklého stavebního úřadu.
(4) Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci
1 písm. b) až e) g) a v odstavci 2 jako působnost přenesenou.
(5) Jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou
nebo více stavebních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený
stavební úřad. Ten může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze
stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.
§ 13a
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu
(1) Obecný stavební úřad uvedený v § 13 vykonává činnost na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu prostřednictvím zaměstnanců splňujících
kvalifikační požadavky podle tohoto zákona; jde-li současně o úředníka územního
samosprávného celku, musí splňovat také požadavky podle zvláštního právního
předpisu 17) .
(2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
(3) Úředník splňující kvalifikační požadavky podle tohoto zákona, ale
nesplňující požadavky podle zvláštního právního předpisu 17), může vykonávat
činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, pokud je zajištěno, že
bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným
vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky podle tohoto zákona
a požadavky podle zvláštního právního předpisu 17), maximálně však po dobu 18
měsíců.
§ 14
13

(1) Jestliže si ministerstvo vyhradí působnost podle § 12 odst. 2 písm. a), stavební
úřad a správní orgány zúčastněné na šetření poskytují zaměstnancům ministerstva nebo
osobám ministerstvem pověřeným součinnost a napomáhají k objasnění příčin havárie.
(2) Stavební úřady v rámci spolupráce při provozování systému stavebně
technické prevence ministerstva předávají ke zpracování provozovateli systému
informace o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby, pokud jsou jim takové
informace předávány nebo pokud je zjistí v rámci výkonu své činnosti. Rozsah a
způsob předávání informací podle věty první provozovateli systému stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 15
Speciální stavební úřady
(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního
rozhodování, vykonávají u
a) staveb leteckých,
b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze,
c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací,
d) vodních děl
orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních
předpisů (dále jen "speciální stavební úřady").
(2) Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní
předpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat
jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí,
který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se
nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
(3) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce
1, nebo o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného
speciálního stavebního úřadu.
§ 16
Vojenské a jiné stavební úřady
(1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní
úřady.
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(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,
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 zařízení10) 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
více10).
(3) Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní
báňské úřady, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání
výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných
v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad,
a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a staveb vodních děl.
(34) 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.
(45) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce
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.
10)
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
15

2, platí stanovisko příslušného ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba
týká.

§ 17
Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu
(1) Nadřízený stavební úřad si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního
stupně u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo
u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou
rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí. Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech
upravených v části čtvrté hlavě I dílu 1, vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122,
123, 124 a 126 123 a 124.
(2) Vyhradí-li si krajský úřad podle odstavce 1 pravomoc k vydání územního
rozhodnutí v případě záměru posuzovaného z hlediska vlivu na životní prostředí podle
zvláštních právních předpisů11), vykonává rovněž pravomoc podle části čtvrté hlavy I dílu
1 a podle § 120, 122, 123, 124 a 126 123 a 124 tohoto zákona.
(3) Ministerstvo si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního
rozhodnutí u staveb přesahujících hranice kraje, u staveb s mimořádnými negativními
vlivy na životní prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedních států.

ČÁST TŘETÍ
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
HLAVA I
CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 18
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
11)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
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udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit
infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

technickou

§ 19
Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání
a řešení staveb,
stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,
stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských
změn,
stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území,
vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před
negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního
plánování a ekologie a památkové péče.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního
rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území");
jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí11) zpracované podle přílohy k tomuto
zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán
ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil12). Úkolem územního
plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely
tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho
součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými
v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

HLAVA II
OBECNÁ USTANOVENÍ A SPOLEČNÉ POSTUPY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
12)

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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§ 20
Zveřejňování písemností
(1) Písemnosti ve věcech územního plánování se v zákonem stanovených
případech doručují veřejnou vyhláškou. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více
úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena
nejpozději. V případě potřeby se písemnost zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým.
(21) Pokud vzhledem k rozsahu písemnosti není možné nebo účelné vyvěsit na
úřední desce a zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup celý její obsah, vyvěsí
příslušný správní orgán na úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup pouze oznámení se základními údaji o jejím obsahu s uvedením, kdy a kde je
možné do písemnosti nahlédnout. Možnost nahlédnutí do písemnosti musí příslušný
správní orgán zajistit po celou dobu vyvěšení písemnosti nebo oznámení a v průběhu lhůt
stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek. Příslušný správní orgán
musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit se s návrhy zadání,
územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení
veřejné vyhlášky.
(32) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení.
§ 21
Územně plánovací informace
(1) Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon
činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné
informace13) územně plánovací informace o
a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně
plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu
dotčených orgánů,
c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit
územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,.
d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
(2) Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní
požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní
údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření
13)

§ 139 zákona č. 500/2004 Sb.
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v území.
(3) Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání,
pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za
kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně
analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy
o uplatňování územního plánu.
(4) Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 22
Veřejné projednání
(1) Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace nařizuje
pořizovatel. Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel
více veřejných projednání na jím určených místech. Pro počítání lhůt stanovených
zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného projednání.
(2) O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam.
(3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje,
a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Stanoviska, námitky
a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu uvedou
s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí.
(4) Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s fyzickou
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve
výstavbě14) (dále jen "projektant") výklad územně plánovací dokumentace.
§ 23
Zástupce veřejnosti
(1) Veřejnost může být při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně
plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti.
(2) Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá
k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů
14)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
20

obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují
věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací
dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo
nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli
nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku
k návrhu zásad územního rozvoje.
(3) Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje
nebo obyvatel podle zvláštních právních předpisů15), kteří uplatňují věcně shodnou
připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo
pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že
jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné
připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce
veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý
pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.
(4) O tom, zda osoba splňuje podmínky podle odstavců 1 až 3, rozhodne v případě
pochybností správní orgán postupem podle správního řádu usnesením16), které se
oznamuje pouze této osobě; do pravomocného rozhodnutí o této věci má tato osoba
všechna procesní práva zástupce veřejnosti.
§ 24
Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost
(1) Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost
podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 úředníky splňujícími kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti. Pořizovatelem je obecní úřad, který není úřadem územního
plánování, v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy vykonává územně
plánovací činnost úředníkem splňujícím kvalifikační požadavky pro výkon územně
plánovací činnosti nebo zajišťuje tuto činnost na základě smlouvy s fyzickou osobou
anebo právnickou osobou, jejíž pracovníci splňují kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti kladené na úředníky obecních úřadů. Kvalifikační požadavky
pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má
osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17) a splňuje
kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního
právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije.
Krajský úřad a úřad územního plánování vykonává územně plánovací činnost podle
§ 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 prostřednictvím úředníků splňujících kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Obecní úřad, který není úřadem
územního plánování, vykonává územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2
15)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16)
§ 76 zákona č. 500/2004 Sb.
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prostřednictvím úředníka nebo jiné fyzické osoby, kteří splňují kvalifikační
požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17) a splňuje
kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona; ustanovení zvláštního
právního předpisu17) o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se
nepoužije.
(2) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt,
kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru
podle zvláštního právního předpisu14).
(3) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
a nejméně 3 roky18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve
veřejné správě (dále jen „odpovídající praxe“), nebo
b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru
územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením
a nejméně 3 roky v oboru územní plánování, urbanismus, architektura,
městské inženýrství, geodézie, geografie, anebo krajinné inženýrství nebo
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 18 měsíců
odpovídající praxe.
(4) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat územně
plánovací činnost podle odstavce 1, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění
uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka
splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nejvýše
však po dobu 3 let.

HLAVA III
NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Díl 1
Územně plánovací podklady

17)

§ 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
17)
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 25
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují
a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky
změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

§ 26
Územně analytické podklady
(1) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje
území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů,
vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních
předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů
na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území
a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor
udržitelného rozvoje území").
(2) Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 27
Pořizování územně analytických podkladů
(1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj
správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů
a regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
(2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě
průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu
území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například
ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna
zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na
provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení,
zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen "údaje
o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická
mapa.
(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená
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právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel
údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění,
přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může
pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy
a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.
(4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování
v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené
a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné
trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku
podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(5) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na
pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona,
nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení
pořizovateli.
§ 28
Aktualizace územně analytických podkladů
(1) Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě
nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.
(2) Nejpozději 18 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od
jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí
oznámení o aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti
a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů
neučiní v této lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil.
(3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li
se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území použitých podle
odstavce 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně
plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.
§ 29
Projednání územně analytických podkladů
(1) Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností
18)

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy,
státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
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a jejich aktualizace předkládá pořizovatel v rozsahu a formě stanovené prováděcím
právním předpisem k projednání Radě obcí, která do 60 dnů sdělí pořizovateli své
stanovisko, zejména k rozboru udržitelného rozvoje území. Pokud Rada obcí nesdělí své
stanovisko v této lhůtě, platí, že s rozborem udržitelného rozvoje území souhlasí.
(2) Nesouhlasí-li pořizovatel se stanoviskem Rady obcí k rozboru udržitelného
rozvoje území, zašle bezodkladně poté, kdy stanovisko obdržel, územně analytické
podklady spolu s tímto stanoviskem krajskému úřadu, který posoudí rozpor a dá případně
pořizovateli pokyn k úpravě.
(3) Pořizovatel upraví územně analytické podklady podle výsledku projednání
a bezodkladně je zašle krajskému úřadu.
(4) Územně analytické podklady pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje
krajský úřad s využitím územně analytických podkladů pro správní obvody obcí
s rozšířenou působností a předkládá je k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu a formě
stanovené prováděcím právním předpisem. Krajský úřad zašle ministerstvu a Ministerstvu
životního prostředí územně analytické podklady pro území kraje do 6 měsíců od lhůty
stanovené pro jejich pořízení nebo aktualizaci.
§ 30
Územní studie
(1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných
problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně
ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
(2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně
plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí
pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.
(3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou
nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.
(4) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako
podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace podle
§ 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Díl 2
Politika územního rozvoje
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§ 31
(1) Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na
konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní
podmínky pro naplňování těchto úkolů.
(2) Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu
a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy
a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu
a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.
(3) Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky
a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno sdělení
o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad
územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
§ 32
Obsah politiky územního rozvoje
(1) Politika územního rozvoje
a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území,
b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů
soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým
významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy,
c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy
mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují
území jednoho kraje,
d) vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního
a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho
kraje,
e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro
rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich
posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení,
rozvoj, útlum, preference a rizika,
f) stanoví úkoly podle § 31.
(2) Součástí politiky územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
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území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné
a předpokládané závažné vlivy politiky územního rozvoje na životní prostředí a přijatelné
alternativy naplňující cíle politiky územního rozvoje.

§ 33
Návrh politiky územního rozvoje
(1) Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci
s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji. Ministerstvo životního prostředí
stanoví své požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(2) Návrh politiky územního rozvoje pořizuje ministerstvo zejména na základě
a) územně plánovacích podkladů,
b) dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje19),
c) podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních
a republikových souvislostech vliv na využívání území státu, například politik,
strategií, koncepcí, plánů, programů, generelů,
d) zprávy o stavu životního prostředí20),
e) mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji.
(3) Ministerstvo zašle návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením
vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům
a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska do 90 dnů po obdržení návrhu politiky
územního rozvoje. Ke stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky
územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a stanoví lhůtu
pro podání připomínek veřejnosti, která nesmí být kratší než 90 dnů. Připomínky
veřejnosti se podávají přímo ministerstvu. Ministerstvo zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup návrh politiky územního rozvoje včetně vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a dobu konání veřejného projednání
nejméně 30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek obcí
a veřejnosti, která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne veřejného projednání.
Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se
19)

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění ) zákona č. 320/2002
Sb.
20)
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
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nepřihlíží. Ustanovení § 22 odst. 1 až 3 se použijí přiměřeně.
(5) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh
politiky územního rozvoje sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním
politiky územního rozvoje přímo ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední
stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.
(6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků
konzultací podle odstavců 3 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro
vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo životního
prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze závažných
důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30
dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle
však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě
podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné politiku územního rozvoje
schválit i bez jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast vyplyne, že politika územního rozvoje má významný negativní vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle
§ 4 odst. 2 písm. b).
(68) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území, stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření sousedních států
a výsledky konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje. Tento upravený návrh
projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 34
Schválení politiky územního rozvoje
(1) Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě návrh
politiky územního rozvoje upravený na základě jeho projednání se zástupci ministerstev,
jiných ústředních správních úřadů a krajů. Spolu s návrhem politiky územního rozvoje se
předkládá
a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení
stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek
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obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se
zdůvodněním způsobu jejich zapracování,
b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí11) se sdělením, jak bylo zohledněno,
d) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení.
(2) Pokud Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k vyhodnocení
vlivů na životní prostředí určí, že politika územního rozvoje má negativní vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje alternativní řešení s menším
negativním vlivem nebo bez něj, lze politiku územního rozvoje schválit jen z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného zájmu a jen tehdy, byla-li přijata kompenzační opatření k
zajištění ochrany a celistvosti území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
dohodnutá s Ministerstvem životního prostředí; to informuje o kompenzačních opatřeních
Evropskou komisi (dále jen "Komise")12). Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními
typy stanovišť nebo s prioritními druhy12), lze politiku územního rozvoje schválit jen
z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků nesporného
významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu
mohou být důvodem ke schválení jen na základě stanoviska Komise.
§ 35
Aktualizace politiky územního rozvoje
(1) Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními
správními úřady a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje,
která má náležitosti stanovené v odstavci 2. První zprávu ministerstvo zpracuje do 4 let od
prvního schválení politiky územního rozvoje vládou.
(2) Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména
a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly zjištěny
nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich
eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,
c) posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů
a dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením, například politik, strategií,
koncepcí, plánů, programů, generelů, na uplatňování politiky územního rozvoje,
d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění, popřípadě
návrh a důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje,
e) stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny,
f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií
podle přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením,
zda má být aktualizace politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů
na životní prostředí,
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eg) návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí,
v činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů.
(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh
zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání
písemných připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu. Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.
(34) Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne
o její aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje; při tom se
postupuje obdobně podle ustanovení § 33 a 34. Vyhodnocení vlivů aktualizace na
udržitelný rozvoj území se zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo
životního prostředí ve stanovisku podle § 35 odst. 2 písm. f).
(5) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout
o aktualizaci politiky územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených
v § 33 bez předložení zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje. Při této
aktualizaci se použijí přiměřeně § 33 a 34.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

Díl 3
Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1
Zásady územního rozvoje
§ 36
(1) Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné
a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního
významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování
o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje
mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil
prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). Součástí zásad územního
rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Záležitosti týkající se rozvoje
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území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje, mohou být součástí
zásad územního rozvoje, pokud to ministerstvo ve stanovisku podle § 37 odst. 9
nevyloučí. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit
jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit (dále jen „územní
rezerva“). V územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2 odst. 1 písm. a)],
které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní
rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě
aktualizace zásad územního rozvoje. Současně s návrhem zásad územního rozvoje se
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovené využití územní
rezervy se přitom z hlediska vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality
a ptačí oblasti neposuzuje. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se popíšou a
vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy zásad územního rozvoje na životní
prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle zásad územního rozvoje.
(2) Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech
uložit prověření změn jejich využití územní studií, nebo uložit pořízení a vydání
regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch
nebo koridorů; v tomto případě stanoví podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání,
které jsou zadáním regulačního plánu. Zásady územního rozvoje mohou stanovit
podmínku vydání regulačního plánu krajem a podmínky pro jeho pořízení jen v dohodě
s dotčenými obcemi.
Zásady územního rozvoje mohou ve vybraných plochách nebo koridorech
uložit prověření změn jejich využití územní studií. V zásadách územního rozvoje lze
vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí zásad jeho
zadání a u regulačního plánu z podnětu i lhůta pro jeho vydání. Vydání regulačního
plánu z podnětu jako podmínka pro rozhodování marným uplynutím uvedené lhůty
zaniká. Zásady územního rozvoje mohou stanovit podmínku vydání regulačního
plánu krajem a jeho zadání jen v dohodě s obcemi v řešeném území.
(3) Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují
strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady
územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo
navazujícím rozhodnutím.
(4) Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou
opatření obecné povahy podle správního řádu.
(5) Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
(6) Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
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CELEX: 31992L0043
Návrh zásad územního rozvoje
§ 37
Návrh zásad územního rozvoje
(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187
odst. 4) nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního
rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(2) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad
územního rozvoje jednotlivě nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, ministerstvu a
sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání, ve stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený
orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se
prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám krajů se
nepřihlíží.
(3) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh
zásad územního rozvoje příslušným orgánům sousedních států, jejichž území může být
uplatňováním zásad územního rozvoje přímo ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud
tyto orgány o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí konzultací účastní.
(4) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu
a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury,
Ministerstva zdravotnictví a ministerstva. Na základě vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a jeho projednání a v souladu se stanovisky dotčených orgánů nebo
výsledkem řešení rozporů krajský úřad zajistí upravení návrhu zásad územního rozvoje.
Krajský úřad návrh zásad územního rozvoje upraví rovněž s ohledem na případná
vyjádření orgánů sousedních států a výsledky konzultací s nimi.
(5) Pokud Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku k vyhodnocení
vlivů na životní prostředí stanoví, že zásady územního rozvoje mají negativní vliv na
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje alternativní řešení
s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze návrh zásad územního rozvoje přijmout jen
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a jen tehdy, byla-li přijata
kompenzační opatření k zajištění ochrany a celistvosti území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, dohodnutá s Ministerstvem životního prostředí. Toto ministerstvo
informuje o kompenzačních opatřeních Komisi12). Jde-li o negativní vliv na lokalitu
s prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy12), lze návrh zásad územního rozvoje
přijmout jen z důvodů veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo příznivých důsledků
nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného
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zájmu mohou být důvodem k přijetí návrhu jen na základě stanoviska Komise.
(1) Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání
nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního
rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje podmínky pro pořízení
a vydání regulačního plánu, které jsou návrhem jeho zadání (§ 36 odst. 2), a tento
regulační plán bude nahrazovat rozhodnutí o umístění záměru, který je předmětem
posuzování vlivů na životní prostředí, zašle krajský úřad návrh zadání včetně
oznámení záměru příslušnému úřadu podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „příslušný úřad“) k provedení zjišťovacího řízení11) a orgánu
ochrany přírody k uplatnění stanoviska podle § 45i zákona o ochraně přírody
a krajiny. Závěr zjišťovacího řízení včetně stanoviska orgánu ochrany přírody
krajský úřad zohlední v návrhu zadání a připojí k odůvodnění návrhu zásad
územního rozvoje.
(3) Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu zásad
územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jednotlivě
nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, ministerstvu a sousedním krajům.
Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve
stejné lhůtě mohou sousední kraje uplatnit připomínky. K později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může
k návrhu a vyhodnocení každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(5) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh
zásad územního rozvoje sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním
zásad územního rozvoje přímo ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Pokud sousední
stát o konzultace projeví zájem, krajský úřad se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.
(6) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná krajský úřad se zástupci
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva dopravy, Ministerstva
kultury, ministerstva a krajské hygienické stanice. Místo a dobu jednání oznámí
krajský úřad uvedeným ministerstvům a krajské hygienické stanici nejméně 15 dnů
předem a vyzve je k uplatnění vyjádření k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode
dne jednání. K později uplatněným vyjádřením se nepřihlíží. Ve vyjádřeních
ministerstva a krajská hygienická stanice uvedou připomínky k zajištění vyváženého
vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území a k výběru varianty řešení.
(7) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky
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konzultací podle odstavců 3 až 6 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro
vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2, a ministerstvu.
Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení
uvedených podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí
sdělí krajskému úřadu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro
uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo
životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené
lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska.
(8) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast vyplyne, že zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle
§ 4 odst. 2 písm. b).
(9) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního
rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší
územní vztahy a mezinárodní závazky, a souladu s politikou územního rozvoje, a to
do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce 7 věty první. Pokud nezašle
stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho
stanoviska.
(10) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na
nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 9, lze zahájit řízení o zásadách územního
rozvoje až na základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 38
Posouzení návrhu zásad územního rozvoje ministerstvem
(1) Návrh zásad územního rozvoje posuzuje před jejich vydáním ministerstvo,
kterému krajský úřad předloží návrh zásad územního rozvoje a zprávu o jejich projednání.
(2) Ministerstvo posoudí návrh zásad územního rozvoje z hlediska zajištění
koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní
závazky, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje.
(3) Ministerstvo sdělí své stanovisko krajskému úřadu do 30 dnů ode dne
předložení všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě,
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platí, že s předloženým návrhem zásad územního rozvoje souhlasí.
(4) V případě, že ministerstvo ve stanovisku upozorní krajský úřad na nedostatky z
hledisek uvedených v odstavci 2, lze zahájit řízení o vydání zásad územního rozvoje až na
základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.
(5) Orgánem příslušným k řešení rozporů je ministr pro místní rozvoj.
(6) Obsahové náležitosti zprávy o projednání návrhu zásad územního rozvoje
stanoví prováděcí právní předpis.
(1) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání návrhu zásad územního
rozvoje a zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8).
(2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne
krajský úřad na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější
varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto
podmínky odchylují od zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její
změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů
nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků projednání, vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí
upravení návrhu.
(3) Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání k závěru, že je
potřebné pořídit nový návrh zásad územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho
zpracování. K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí
a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku uvede, zda má být
nový návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Návrh pokynů předloží spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje ke schválení.
V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje, jsou jejich změnou.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
Řízení o zásadách územního rozvoje
§ 39
(1) O upraveném a posouzeném návrhu zásad územního rozvoje se koná veřejné
projednání21). Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
byl návrh zásad územního rozvoje vystaven k veřejnému nahlédnutí. K veřejnému
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projednání přizve jednotlivě dotčené orgány, obce v řešeném území a sousední kraje, a to
nejméně 30 dnů předem.Upravený a posouzený návrh zásad územního rozvoje,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného
projednání krajský úřad doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu
a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání
krajský úřad přizve jednotlivě ministerstvo, dotčené orgány, obce v řešeném území a
obce sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a sousední kraje, a to
nejméně 30 dnů předem.
(2) Námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou podat pouze obce v
řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále jen „dotčené obce“) a zástupce
veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí
vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání
svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené obce a zástupce veřejnosti oprávněné k
podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Dotčené obce, vlastník, správce
nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen
„oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu
zásad územního rozvoje. Námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území lze
uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány a ministerstvo
uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání
(§ 37 odst. 3) změněny. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a
vyhodnocení. K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti musí být na tuto
skutečnost upozorněni.
(3) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje, se nepřihlíží.
(4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí
o námitkách. Pokud je to nezbytné, zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje
v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od
obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo ministerstvo neuplatní
stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy souhlasí. Pokud je to nezbytné,
krajský úřad zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje v souladu s výsledky
projednání.
(5) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad
územního rozvoje, posoudí se přiměřeně podle § 38 a koná se opakované veřejné
projednání za účasti dotčených orgánů krajský úřad si vyžádá stanovisko Ministerstva
životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i
21)

§ 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
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zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku
uvede, zda podstatná úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí, popřípadě stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případně upravené nebo
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle
odstavců 1 až 3. Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit
nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží.
(6) Je-li na základě projednání nutné část návrhu zásad územního rozvoje zcela
přepracovat, zahrne krajský úřad požadavky na přepracování do zprávy o uplatňování
zásad územního rozvoje za uplynulé období. Část zásad územního rozvoje, která splňuje
požadavky na vydání, je možné vydat samostatně.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 40
(1) Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména
a)
b)
c)
d)

s politikou územního rozvoje,
s cíli a úkoly územního plánování,
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

(2) Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje zpracovaného krajským úřadem
je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména
a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí12) se sdělením, jak bylo zohledněno,
d) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vybrané varianty.
Součástí odůvodnění zásad územního rozvoje je kromě náležitostí
vyplývajících ze správního řádu zejména
a) výsledek přezkoumání podle odstavce 1,
b) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
c) stanovisko podle § 37 odst. 7,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 7 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly,
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e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.
(3) Dojde-li však pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh zásad
územního rozvoje v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 1,
předloží návrh na jeho zamítnutí.
(4) Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území upraví
prováděcí právní předpis.
CELEX: 32001L0042
§ 41
Vydání zásad územního rozvoje
(1) Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání zásad územního
rozvoje s jejich odůvodněním.
(2) Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad územního rozvoje ověří, zda-li
nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů nebo
výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem ministerstva.
(3) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen uvést
zásady územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat
a postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí
o zrušení rozhodnutí o námitkách.
(4) Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle
částí zásad územního rozvoje, které jsou v rozporu s následně schválenou politikou
územního rozvoje.
(5) Zásady územního rozvoje nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3
správního řádu.
CELEX: 32001L0042
§ 42
Aktualizace zásad územního rozvoje
(1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje
v uplynulém období a zašle ho ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům,
dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního
prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou uplatnit u krajského úřadu
ministerstvo a dotčené orgány vyjádření s požadavky na obsah zprávy, obce
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připomínky a Ministerstvo životního prostředí stanovisko zpracované podle kritérií
přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém uvede, zda
mají být aktualizace nebo nový návrh zásad územního rozvoje posouzeny z hlediska
vlivů na životní prostředí a případně stanoví požadavky podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu
a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro
uplatnění vyjádření, připomínek a stanoviska. K vyjádřením a připomínkám
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
(2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje
veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý k návrhu uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(13) Krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad
územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v
uplynulém období. Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje ke
schválení konzultován s obcemi kraje a s dotčenými orgány.Krajský úřad upraví návrh
zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje
nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední
aktualizace.
(24) Při aktualizaci zásad územního rozvoje na základě schválené zprávy o jejich
uplatňování se v měněných částech postupuje obdobně podle ustanovení § 36 až 41
s výjimkou vyhodnocení vlivů aktualizace zásad územního rozvoje na udržitelný
rozvoj území, které se zpracovává jen pokud Ministerstvo životního prostředí ve
stanovisku podle odstavce 1 uvedlo, že má být tato aktualizace posouzena z hlediska
vlivů na životní prostředí. Krajský úřad zajistí vyhotovení zásad územního rozvoje
zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace a toto vyhotovení opatří záznamem
o účinnosti.
(35) Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh
zásad územního rozvoje.
(6) Dojde-li ke zrušení části zásad územního rozvoje nebo nelze-li podle nich
rozhodovat na základě § 41 odst. 3 a 4 anebo je-li kraji podán oprávněným
investorem návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje z důvodu rozvoje veřejné
dopravní nebo technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. k)], zastupitelstvo kraje
bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu. Zpráva
o uplatňování zásad územního rozvoje se v tomto případě nepořizuje. Při aktualizaci
se postupuje obdobně podle § 36, § 37 odst. 2 až 10 a § 38 až 41. K návrhu
aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území. Dojde-li ke zrušení celých zásad územního rozvoje, při
pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.
(7) Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno výhradní
potřebou navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou
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úhradou nákladů na její zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území a úhradou nákladů podle § 45 odst. 2 navrhovatelem.
(48) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví
prováděcí právní předpis.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
Oddíl 2
Územní plán
§ 43
(1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“),
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy
a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby,
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“),
pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy
a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí
územního plánu, pokud to krajský úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 8 nevyloučí.
(2) Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn
jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro
rozhodování o změnách v území; v tomto případě stanoví podmínky pro jeho pořízení a
pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu. Pořízení regulačního plánu jako
podmínka pro rozhodování pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud
nedojde k vydání regulačního plánu do 2 let od podání úplné žádosti v souladu s právními
předpisy a zadáním regulačního plánu. V územním plánu lze vymezit plochu nebo
koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky
pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem
musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů
spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“), zpracováním územní
studie nebo vydáním regulačního plánu. V případě podmínění rozhodování územní
studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její pořízení a lhůta pro vložení
dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 4); marným uplynutím
lhůty omezení změn v území zaniká. V případě podmínění rozhodování regulačním
plánem je součástí územního plánu zadání regulačního plánu a u regulačního plánu
z podnětu lhůta pro jeho vydání. Podmínka vydání regulačního plánu z podnětu
pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka vydání regulačního
plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání
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úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu.
(3) Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí
cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje
a s politikou územního rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu
plánu nebo územním rozhodnutím.
(4) Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území
hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Na pořizování
územního plánu vojenského újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až
55 a § 57. Územní plán může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního
města Prahy. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního
řádu.
(5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu
zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních
rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních
předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.
Územní plán hlavního města Prahy je závazný též pro územní plán vydaný pro
vymezenou část území hlavního města Prahy.
(6) Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 44
Pořízení územního plánu
O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce
a)
b)
c)
d)

z vlastního podnětu,
na návrh orgánu veřejné správy,
na návrh občana obce,
na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce.,
e) na návrh oprávněného investora.
§ 45
Úhrada nákladů na pořízení územního plánu
(1) Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území hradí obec, která rozhodla o pořízení.
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(2) Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje
nebo z jejich aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy
příslušná část aktualizace zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala,
byla vydána na základě výhradní potřeby dotčené obce.
(3) Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na
nezbytné mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního
plánování, pokud se obce nedohodnou jinak.
(4) Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů
na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové
podklady navrhovatelem.
§ 46
Návrh na pořízení územního plánu
(1) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní
plán pořizuje, a obsahuje
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
e) návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.
(2) Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost
návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby
je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným
způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost
navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání
územního plánu.
(3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se
svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné
k vydání územního plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně
navrhovatele a úřad územního plánování.
§ 47
Zadání územního plánu
(1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu, na
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základě územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů
a rozborů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem členem zastupitelstva (dále
jen „určený zastupitel“) zpracuje návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, případně vymezí řešené
území u územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy
(2) Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu, zajistí zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho
vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o
projednávání zadání na úřední desce. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. V případě pořizování územního plánu zašle pořizovatel návrh zadání
územního plánu též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30 dnů od obdržení návrhu
zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na
obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu
podle zvláštního právního předpisu12); ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své
podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům
sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním
obcím, krajskému úřadu. V případě pořizování územního plánu jiným obecním
úřadem zašle pořizovatel návrh zadání též obci, pro kterou ho pořizuje. Pořizovatel
doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající
z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský
úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko, sousední obce mohou uplatnit
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany
přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po
uvedených lhůtách se nepřihlíží.
(3) Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek
na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí12) nebo pokud dotčený
orgán nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast11), uvede
pořizovatel v návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce 2 uvede, zda má být
návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně
stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Pokud má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast11), doplní pořizovatel do návrhu zadání
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(4) Na základě uplatněných požadavků a podnětů výsledků projednání
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke
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schválení.
(5) Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je
územní plán pořizován. V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu11),
12)
zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování konceptu územního plánu ověřujícího
variantní řešení variantního řešení návrhu územního plánu.
(6) Náležitosti obsahu zadání územního plánu stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
Koncept územního plánu
§ 48
(1) Pokud je tak stanoveno v zadání územního plánu, zajistí pořizovatel pro obec
zpracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
(2) O konceptu územního plánu se koná veřejné projednání. Pořizovatel oznámí
místo a dobu veřejného projednání spojeného s výkladem veřejnou vyhláškou nejméně 15
dnů předem a zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl koncept
územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou
územní plán pořizuje. Do 15 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a
zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
(3) Pořizovatel oznámí místo a dobu veřejného projednání dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím jednotlivě nejméně 30 dnů předem. Dotčené orgány
vyzve, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne veřejného projednání.
Doloží-li dotčený orgán nejpozději při veřejném projednání závažné důvody, lhůta pro
uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům
se nepřihlíží.
(4) Sousední obce mohou uplatnit své připomínky z hlediska využití navazujícího
území do 15 dnů ode dne veřejného projednání. O svých připomínkách ve stejné lhůtě
informují krajský úřad. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(5) Krajský úřad sdělí do 30 dnů ode dne veřejného projednání konceptu územního
plánu stanovisko s podmínkami pro zajištění koordinace využívání území, zejména z
hlediska širších územních vztahů, pro zajištění souladu obsahu územního plánu s
politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací kraje, tímto zákonem a jeho
prováděcími právními předpisy. Při řešení rozporů se postupuje podle § 136 odst. 6
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správního řádu přiměřeně.
(6) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí. Své
vyjádření k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s doporučením jedné varianty
sdělí pořizovateli do 30 dnů od předložení podkladů, jinak se k němu nepřihlíží.
(7) Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí stanoví, že územní plán má negativní vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje z
hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 37 odst. 5 obdobně.
(8) Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 49
(1) Na základě výsledku projednání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení.
(2) K návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel připojí
odůvodnění, které obsahuje zejména
a) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
b) vyhodnocení souladů se stanovisky dotčených orgánů, stanoviskem krajského
úřadu, popřípadě s výsledky řešení rozporů, politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem,
c) zdůvodnění výběru varianty řešení s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů variant na
udržitelný rozvoj území,
d) vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky.
(3) Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.
Návrh územního plánu
§ 50
Návrh územního plánu
(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu
územního plánu; vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není součástí návrhu
územního plánu, pokud bylo součástí konceptu, nebo pokud zadání neobsahuje požadavek
na jeho zpracování..
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(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu
územního plánu, nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím. Dotčené orgány
vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou
sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným
orgánům nahlížet do návrhu územního plánu. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při
společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o
30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní právní
předpis, zajistí pořizovatel též příslušné rozhodnutí.
(3) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí. Své
vyjádření k tomuto vyhodnocení sdělí pořizovateli do 30 dnů od předložení podkladů,
jinak se k němu nepřihlíží. Od projednání návrhu v Radě obcí je možné upustit, pokud
projednala koncept územního plánu a návrh územního plánu obsahuje variantu řešení,
kterou doporučila.
(4) Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí stanoví, že územní plán má negativní vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje z
hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 37 odst. 5 obdobně, jestliže tak nebylo učiněno
u konceptu územního plánu.
(1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování
návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává. Náležitosti obsahu vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
v rozsahu § 19 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu
územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává, nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován, a sousedním obcím; krajskému
úřadu zároveň předá návrh územního plánu pro posouzení podle odstavců 6 až 8
spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.
Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve
stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky. K později uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Pokud návrh územního plánu obsahuje
návrh zadání regulačního plánu (§ 43 odst. 2), postupuje se přiměřeně podle § 37
odst. 2.
(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou
vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
(4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní
prostředí zjištěn významný negativní vliv na území sousedního státu, pořizovatel ve
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spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh územního plánu
příslušným orgánům sousedního státu, jehož území může být uplatňováním
územního plánu přímo ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud tyto orgány
o konzultace projeví zájem, pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí konzultací účastní; k účasti přizve Ministerstvo životního
prostředí a krajský úřad.
(5) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území projedná Rada obcí.
Vyjádření k tomuto vyhodnocení sdělí pořizovateli do 30 dnů od předložení
podkladů, jinak se k němu nepřihlíží.
(6) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, pořizovatel zašle stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle
odstavců 2 až 4 příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2. Příslušný úřad stanovisko uplatní do 30 dnů od
obdržení těchto podkladů. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí
pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné územní plán
vydat i bez jeho stanoviska.
(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast vyplyne, že územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad územního rozvoje
z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle
§ 4 odst. 2 písm. b).
(8) Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu
z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy,
souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou územního plánu pro území
hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů od obdržení stanovisek, připomínek a výsledků
konzultací, je možné územní plán vydat i bez jeho stanoviska.
(9) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na
nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o územním plánu až
na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
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§ 51
Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem
(1) Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad,
kterému pořizovatel předloží návrh územního plánu a zprávu o jeho projednání.
(2) Krajský úřad posoudí návrh územního plánu z hlediska
a) zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy,
b) souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem.
(3) Krajský úřad sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů ode dne předložení
všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s
předloženým návrhem územního plánu souhlasí. V případě, že krajský úřad upozorní ve
stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odstavci 2, lze zahájit
řízení o vydání územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění
nedostatků. Při řešení rozporů se postupuje podle § 136 odst. 6 správního řádu.
(4) Obsahové náležitosti zprávy o projednání návrhu územního plánu stanoví
prováděcí právní předpis.
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8);
na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zajistí
upravení návrhu.
(2) Pokud návrh územního plánu obsahuje varianty řešení, předloží
pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, zastupitelstvu
obce ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i
podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zadání
územního plánu, jsou jeho změnou. Zastupitelstvo obce je při schvalování vázáno
stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.
(3) Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je
potřebné pořídit nový návrh územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným
zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel
vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve
stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení.
V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho
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změnou.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043

Řízení o územním plánu
§ 52
(1) O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné
projednání21). Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky
byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro
kterou územní plán pořizuje. K veřejnému projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je
územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.
Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení
se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel
přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány,
krajský úřad a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
(3) Nejpozději při veřejném projednání do 7 dnů ode dne veřejného projednání
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného
projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. Dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí
být na tuto skutečnost upozorněny.
(4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného
krajem, se nepřihlíží.
CELEX: 32001L0042
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§ 53
(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu
územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu
v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání,
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby
k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo
krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za
to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro
obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního
plánu, posoudí se přiměřeně podle § 50 a koná se opakované veřejné projednání za účasti
dotčených orgánů. Stanoviska dotčených orgánů, námitky a připomínky lze uplatnit
nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim nepřihlíží. Dojde-li na
základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu,
pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve
stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a případné upravené nebo doplněné
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na
opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, zpracuje
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu a předloží je ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán
pořizován. Na obsah pokynů se vztahuje přiměřeně ustanovení § 49. Je-li na základě
projednání nutné návrh územního plánu přepracovat, postupuje se obdobně podle
§ 51 odst. 3.
(4) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu územního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
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(5) Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného pořizovatelem je
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí12) se
sdělením, jak bylo zohledněno,
d) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch.
Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících
ze správního řádu zejména
a) výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce 4,
b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí,
c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 6 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty,
f) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch.
(6) Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu
v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 4, předloží návrh na jeho
zamítnutí.
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 54
Vydání územního plánu
(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního
plánu s jeho odůvodněním.
(2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
(3) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního
plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými
pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.
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(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést
územní plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat
podle těch částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí
o námitkách.
(5) Obec je povinna uvést do souladu územní plán s územně
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou
rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou
s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou
rozvoje.

plánovací
územního
v rozporu
územního

(6) Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.
§ 55
Vyhodnocování územního plánu a jeho změny
(1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání
územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. Návrh zprávy musí být před předložením
zastupitelstvu obce ke schválení konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.
Pokud návrh zprávy obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu
a konzultovaný orgán ve svém vyjádření uplatní požadavek na posouzení vlivů na životní
prostředí nebo nevyloučí významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast, pořizovatel návrh pokynů doplní o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až
4 a její schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této
změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54.
(2) Při pořizování a vydávání změn územního plánu se postupuje obdobně podle
§ 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47 až 49. Zastupitelstvo obce může
v rozhodnutí o pořízení změny územního plánu upustit od zadání i konceptu územního
plánu v případech, kdy se nezpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
a pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu součástí schválené
zprávy o uplatňování územního plánu. Pokud není změna územního plánu pořizována
na základě zprávy o uplatňování územního plánu nebo postupem podle odstavce 3,
postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54
a přiměřeně podle § 47.
(3) Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj
rozhodovat na základě § 54 odst. 4 a 5, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne
o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování
územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě
nezpracovávají. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle § 43 až 45,
§ 50 odst. 2 až 9 a § 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu na
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udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně
plánovací dokumentací kraje nezpracovává. Dojde-li ke zrušení celého územního
plánu, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn.
(34) Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na
základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch.
(45) Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní
stav po vydání jeho změny a toto vyhotovení opatří záznamem o účinnosti.
(56) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny
stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 32001L0042
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 56
Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu
Je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání, popřípadě konceptu nebo
návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva
obce, a činnost pořizovatele je zajišťována podle § 6 odst. 1 písm. c) nebo podle § 6 odst.
2, je pořizovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce, pro kterou
je územní plán pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu,
pokud zastupitelstvo obce při zadání územního plánu neurčí delší lhůtu.
§ 57
Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu
V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit
pořízení územního plánu a regulačního plánu. Spojené veřejné projednání musí splňovat
požadavky pro projednání územního plánu i regulačního plánu.
§ 58
Zastavěné území
(1) Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici
jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech
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ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.
(2) Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic,
chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské
výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do
orné půdy22) nebo do lesních pozemků22), a dále pozemky vně intravilánu, a to
a) zastavěné stavební pozemky,
b) stavební proluky,
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území,
d) ostatní veřejná prostranství1),
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území,
s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.
(3) Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou.
Vymezení zastavěného území
§ 59
(1) Není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení
zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální
mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán
vyznačen v katastrální mapě.
(2) Zastavěné území se vymezuje podle § 58 odst. 1 a 2 a vydává se formou
opatření obecné povahy23).
(3) Úřad územního plánování do 60 dnů od obdržení žádosti a příslušných
mapových podkladů navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti
dotčené obce a dotčených orgánů hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody
a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče;
konání místního šetření oznámí nejméně 15 dnů předem.
(4) Dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření,
jinak se k nim nepřihlíží.
(5) Úřad územního plánování upraví návrh vymezení zastavěného území v souladu
se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů.

22)

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
23)
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.
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§ 60
(1) Úřad územního plánování vede o návrhu zastavěného území projednaného
s dotčenými orgány řízení o jeho vydání; námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků
uvedených v § 58 odst. 2 a vlastníci sousedících pozemků.
(2) Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné obce.
(3) Na základě uplatněných stanovisek a vyhodnocení námitek upraví úřad
územního plánování návrh zastavěného území, včetně odůvodnění, které vždy obsahuje
i vyhodnocení souladu s § 58 odst. 1 a 2 .
(4) Dojde-li na základě řízení ke změně návrhu, projedná úřad územního plánování
tuto změnu s dotčenou obcí a dotčenými orgány na místním šetření; konání místního
šetření oznámí nejméně 15 dnů předem. O projednání sepíše zápis, ve kterém dotčené
orgány mohou uplatnit svá stanoviska; k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
(5) Vymezení zastavěného území lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s výsledky
projednání. V případě, že rada obce nesouhlasí s předloženým návrhem nebo s výsledky
jeho projednání, schválí pokyny pro přepracování návrhu a vrátí jej úřadu územního
plánování k úpravě a novému projednání. Pokyny pro přepracování musí být v souladu
s § 58 odst. 1 a 2.
(6) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k jeho změně, v jehož
důsledku je nutné změnit vymezené zastavěné území, pozbývá vymezení zastavěného
území platnosti. Vymezení zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního
plánu, který toto zastavěné území převzal. Vymezení zastavěného území nelze změnit
v přezkumném řízení podle správního řádu.

Oddíl 3
Regulační plán
§ 61
(1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru
území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví
podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb
veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná
opatření.
(2) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní
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rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále
závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán
nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Regulační plán je závazný pro
rozhodování v území, regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní plány
a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradit územní
rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí
nahrazuje.
(3) Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních
pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu24). Pokud část regulačního
plánu nahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je předmětem posuzování
vlivů na životní prostředí11), posuzují se vlivy tohoto záměru. Postupy posuzování
vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu se spojují u záměru
a) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí,
b) u kterého je příslušným úřadem krajský úřad, a
c) u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení spojení
těchto postupů nevyloučil.
V těchto případech se posudek o vlivech záměru na životní prostředí nezpracovává.
Spojení postupů posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního
plánu je vyloučeno u záměru vyžadujícího posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky.
(4) Pokud regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr, který je
uveden v odstavci 3, zvláštní ustanovení tohoto zákona upravující posuzování vlivů
regulačního plánu na životní prostředí se nepoužijí. U podlimitních záměrů
příslušný úřad postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí sdělí,
zda záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení.
(45) Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 31985L0337
§ 62
Pořízení regulačního plánu
(1) Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné
povahy podle správního řádu.
(2) O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo
24)

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
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jiného podnětu
a) zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního
rozvoje,
b) zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem,
c) zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo
v nezastavěném území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter nebo pokud
nahrazuje plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle
zvláštního právního předpisu,
d) Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu; na pořizování
a vydání regulačního plánu se vztahuje přiměřeně ustanovení § 61 až 75.
(3) Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby,
stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání
regulačního plánu.
§ 63
Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu
(1) ) Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí obec
nebo kraj příslušný k jeho vydání. Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu
z podnětu projektantem a náklady na zpracování dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává (dále jen „dokumentace vlivů“), hradí obec
nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno
výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho
pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu
projektantem, na dokumentaci vlivů a na mapové podklady.
(2) Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování,
mapové podklady a označení řešené plochy tabulí dokumentaci vlivů, mapové podklady
a projednání s dotčenými orgány žadatel.
(3) Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel. Obec, pro
jejíž území pořizuje regulační plán úřad územního plánování, uhradí náklady spojené
s označením řešené plochy tabulí a nezbytné mapové podklady, pokud se obce
nedohodnou jinak.
Pořízení regulačního plánu z podnětu
§ 64
(1) Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí
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podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním
využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu, návrh, která územní
rozhodnutí regulační plán nahradí, a návrh jeho zadání, není-li součástí územně plánovací
dokumentace. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu.
Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání
upravený podle svých požadavků pořizovateli, jinak podnět odloží.
(2) Návrh zadání pořizovatel
a) vystaví nejméně po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí v obci, pro jejíž území
má být regulační plán pořízen; vystavení oznámí na úřední desce obce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je úřad územního
plánování, jež byl požádán o pořízení regulačního plánu, zašle návrh zadání
regulačního plánu též obci, pro kterou regulační plán pořizuje.
Pokud není zadání regulačního plánu se závěrem zjišťovacího řízení součástí
územního plánu nebo zásad územního rozvoje, zpracuje pořizovatel současně
s návrhem zadání i oznámení záměru. Návrh zadání s oznámením záměru
pořizovatel
a) doručí veřejnou vyhláškou,
b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní úřad,
zašle je též obci, pro kterou regulační plán pořizuje,
c) zašle příslušnému úřadu, který je bezodkladně zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup,
d) zašle dotčeným orgánům a dotčeným obcím neuvedeným v písmenu b), které
bezodkladně určí příslušný úřad; obce oznámení bezodkladně zveřejní na
svých úředních deskách.
(3) Každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění požadavky na obsah
zadání, do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány uplatnit u
pořizovatele své požadavky na obsah zadání vyplývající z právních předpisů. K později
uplatněným požadavkům se nepřihlíží. Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15
dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu s oznámením záměru
písemně požadavky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru. Orgány
uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu
zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zadání,
a vyjádření k oznámení záměru. Orgán ochrany přírody uplatní ve stejné lhůtě
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud již není součástí
oznámení záměru. K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.
Obdržené požadavky, vyjádření a stanoviska pořizovatel předá příslušnému úřadu.
(4) Na základě uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání
regulačního plánu a předloží jej příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem
zadání předloží zastupitelstvu vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky do jeho návrhu
zapracovány. Příslušný úřad vydá do 10 dnů ode dne předání požadavků, vyjádření
a stanovisek závěr zjišťovacího řízení, který zašle pořizovateli a současně ho zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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(5) Na základě uplatněných vyjádření, stanoviska a závěru zjišťovacího řízení
pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému
zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly
uplatněné požadavky, stanovisko a závěr zjišťovacího řízení do jeho návrhu
zapracovány.
(56) Zadání schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o pořízení
regulačního plánu, není-li zadání součástí vydané územně plánovací dokumentace.
(67) Obsahové náležitosti podnětu stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 65
(1) Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí
zpracování
a) návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této
infrastruktury,
b) dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis11),
c) posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast12),
pokud orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání takovýto vliv
nevyloučil.
(2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu
regulačního plánu jednotlivě dotčeným orgánům a obci, pro niž regulační plán pořizuje, a
to nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů
ode dne jednání. Po tuto dobu umožní dotčeným orgánům nahlížet do návrhu regulačního
plánu. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis11), nebo doloží-li dotčený orgán nejpozději
při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje
nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Vyžaduje-li to zvláštní
právní předpis, zajistí pořizovatel též příslušné rozhodnutí. Pořizovatel předloží
dokumentaci vlivů příslušnému úřadu.
(3) Pokud posouzení podle odstavce 1 prokáže negativní vliv na území evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad
územního rozvoje nebo vydaného územního plánu z hlediska těchto vlivů, postupuje se
podle § 37 odst. 5 obdobně. Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64
odst. 2 písm. b) a d) a dotčeným obcím místo a dobu konání společného jednání
o návrhu regulačního plánu a dokumentaci vlivů, a to nejméně 15 dnů předem.
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Současně tyto orgány vyzve k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu
a vyjádření k dokumentaci vlivů do 30 dnů ode dne společného jednání. K později
uplatněným stanoviskům a vyjádřením se nepřihlíží. Obdržená stanoviska a
vyjádření pořizovatel zašle příslušnému úřadu.
(4) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu a dokumentaci vlivů veřejnou
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně
připomínky k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Připomínky a vyjádření pořizovatel zašle
v kopii příslušnému úřadu.
(5) Příslušný úřad uplatní u pořizovatele stanovisko k posouzení vlivů návrhu
regulačního plánu na životní prostředí do 15 dnů ode dne obdržení kopií stanovisek,
připomínek a vyjádření. Ze závažných důvodů, které příslušný úřad sdělí
pořizovateli nejpozději do 15 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30 dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné regulační plán
vydat i bez jeho stanoviska.
(6) Pokud příslušný úřad ve stanovisku podle odstavce 5 určí, že regulační
plán má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i odst. 9 až 11
zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede orgán ochrany
přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(7) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu
regulačního plánu.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 66
Pořízení regulačního plánu na žádost
(1) Žádost o vydání regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí
podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním
využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní
rozhodnutí regulační plán nahradí. Žádost se podává u příslušného pořizovatele.
(2) Žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků
a staveb, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas
s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací
(dále jen „dohoda o parcelaci“) dohodu o parcelaci. Obec nebo kraj mohou podmínit
vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové
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nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen „plánovací smlouva“).
(3) K žádosti žadatel připojí
a) stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí11), pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,
b) posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast12), pokud orgán
ochrany přírody ve svých požadavcích na obsah zadání takovýto vliv nevyloučil,
c) návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
d) vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
e) údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
f) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše,
nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas vlastníků pozemků
a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné
právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky
vyvlastnit nebo vyměnit,
g) návrh plánovací smlouvy; v případě, že záměr klade nové nároky pouze na
veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na veřejná
prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy
s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, které
zajistí vybudování nebo úpravu této infrastruktury v rozsahu a čase
potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování
veřejných prostranství.
(4) Pořizovatel posoudí úplnost podané žádosti, vzájemný soulad předložených
stanovisek a zajistí řešení případných rozporů. Současně zajistí předložení návrhu
plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu ke schválení.
(5) Pokud posouzení podle odstavce 3 písm. b) prokáže negativní vliv na území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení
vydaných zásad územního rozvoje nebo vydaného územního plánu z hlediska těchto
vlivů, postupuje se podle § 37 odst. 5 obdobně. Pokud krajský úřad ve stanovisku
podle odstavce 3 písm. a) určí, že regulační plán má významný negativní vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost některé evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení vydaných zásad
územního rozvoje nebo územního plánu z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle
§ 45i odst. 9 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede
příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
(6) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis.
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
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Řízení o regulačním plánu
§ 67
(1) O návrhu regulačního plánu projednaném s dotčenými orgány se koná veřejné
projednání21) za účasti dotčených orgánů a obce, pro niž se regulační plán pořizuje, které
pořizovatel vyrozumí o jeho konání jednotlivě nejméně 30 dnů předem. Námitky a
připomínky k návrhu regulačního plánu a stanoviska dotčených orgánů k němu lze
uplatnit nejpozději při veřejném projednání; k později uplatněným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto
skutečnost upozorněny.
(2) Pořizovatel v součinnosti s příslušnou obcí nebo krajem zajistí označení
dotčené plochy tabulí se základními informacemi o návrhu regulačního plánu nejméně 30
dnů přede dnem veřejného projednání. V případě pořizování regulačního plánu na žádost
tak učiní žadatel. Je-li řešená plocha mimo zastavěné území, nebo je-li zvlášť rozsáhlá,
vyvěsí se informace na místě určeném pořizovatelem.
(3) Návrh regulačního plánu pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a vystaví k
veřejnému nahlédnutí v obci a u pořizovatele nejméně 15 dnů přede dnem veřejného
projednání, a to po dobu 30 dnů.
(4) Námitky proti návrhu na vydání regulačního plánu mohou podat osoby
uvedené v § 85 odst. 1 a 2. Nejpozději při veřejném projednání může každý podat své
připomínky. K námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o kterých bylo rozhodnuto
v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, se nepřihlíží.
(5) Na základě výsledků projednání návrhu regulačního plánu pořizovatel zajistí
úpravu návrhu nebo jej předá žadateli k úpravě.
(6) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu
regulačního plánu, koná se opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů a
obce, pro jejíž území je regulační plán pořizován. Stanoviska dotčených orgánů, námitky
a připomínky lze uplatnit nejpozději při opakovaném veřejném projednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
§ 68
(1) Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu regulačního plánu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s
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výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů
dotčených osob.
(2) Výsledek přezkoumání musí být uveden v odůvodnění.
(3) Dojde-li však pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh regulačního
plánu na žádost v rozporu se zákonem nebo s požadavky uvedenými v odstavci 1,
předloží návrh na jeho zamítnutí.
§ 67
Řízení o regulačním plánu
(1) Upravený a posouzený návrh regulačního plánu, dokumentaci vlivů
a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání21) návrhu a dokumentace vlivů se koná nejdříve 15 dnů ode dne
doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je
regulační plán pořizován, a dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem.
(2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit
připomínky a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky, ve kterých musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanovisko k částem
řešení, které byly od společného jednání (§ 65 odst. 3 až 6) změněny. K později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby
oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
(3) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního
plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
(4) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách
a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby
k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán
neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
CELEX: 31985L0337
§ 68
Posouzení regulačního plánu pořizovatelem
(1) Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu
regulačního plánu z podnětu v souladu s výsledky projednání; úpravu regulačního
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plánu na žádost zajišťuje na základě předání výsledků projednání žadatel.
(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu
regulačního plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
Příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí. Upravený návrh a dokumentace vlivů se
v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se
postupuje obdobně podle § 67.
(3) Je-li na základě projednání nutné návrh regulačního plánu přepracovat,
postupuje se obdobně podle § 65 odst. 2 až 6, § 67 a přiměřeně podle § 66.
(4) Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu zejména
a) s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
(5) Součástí odůvodnění regulačního plánu je kromě náležitostí vyplývajících
ze správního řádu zejména
a) výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4,
b) zpráva o závěrech vyplývajících z dokumentace vlivů,
c) stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů návrhu regulačního plánu na
životní prostředí,
d) sdělení, jak bylo stanovisko podle písmene c) zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly,
e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
CELEX: 31985L0337
CELEX: 31979L0409
CELEX: 31992L0043
§ 69
Vydání regulačního plánu
(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce nebo kraje (dále jen
„příslušné zastupitelstvo“) návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním,
v případě pořizování návrhu na žádost též se schválenou plánovací smlouvou.
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(2) Příslušné zastupitelstvo vydá regulační plán po ověření, že není v rozporu
s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 4.
(3) V případě, že příslušné zastupitelstvo nesouhlasí s předloženým návrhem
regulačního plánu nebo s výsledky jeho projednání, návrh vrátí s pokyny pro jeho
přepracování a k novému projednání nebo jej zamítne.
(4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, musí obec nebo kraj,
jehož příslušné zastupitelstvo regulační plán vydalo, uvést jej do souladu s tímto
rozhodnutím; do té doby nelze podle jeho dotčených částí postupovat.
(5) Práva a povinnosti z regulačního plánu vydaného na žádost lze převést
písemnou veřejnoprávní smlouvou, jejíž přílohou je regulační plán. Pro tyto veřejnoprávní
smlouvy se použijí příslušná ustanovení správního řádu o veřejnoprávních smlouvách25).
(6) Regulační plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.
§ 70
Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu
Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném
pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu,
která je vyvolána tímto regulačním plánem. Regulační plán nemusí být v tomto případě
v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou
územního plánu. Vydání změny územního plánu je podmínkou pro vydání regulačního
plánu, který změnu vyvolal.
§ 71
Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu
(1) Regulační plán pořízený na žádost platí 3 roky ode dne nabytí jeho účinnosti,
není-li v něm stanovena lhůta delší. Regulační plán pořízený na žádost pozbývá platnosti,
nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s
využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení
zastaveno nebo žádost zamítnuta po uplynutí lhůty jeho platnosti.
(2) Regulační plán pořízený na žádost lze měnit na žádost toho, komu přísluší
vykonávat práva z něj plynoucí, regulační plán z podnětu lze měnit z podnětu
zastupitelstva, které je příslušné k jeho vydání, pokud zákon nestanoví jinak. Při změně
regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 61 až 69.
25)

§ 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb.
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(3) Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně vydanou
územně plánovací dokumentací kraje nebo následně vydaným územním plánem anebo
jeho změnou vymezující veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, do té
doby nelze podle jeho dotčených částí postupovat. Při této změně regulačního plánu
postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
(4) Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán vydaný z podnětu kraje s
následně vydanými zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje, do té doby
nelze podle jeho příslušných částí postupovat.
Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu
(1)
Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který
nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za
kterých byl regulační plán pořízen a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho
změnu nebo jej zruší.
(2) Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem
z podnětu platí 3 roky ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných
případech stanovena lhůta delší, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být
v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho
platnosti. Regulační plán však nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů, nebo vzniklo-li na základě ohlášení stavebního
záměru podaného v době platnosti právo stavbu provést, nebo
b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel
v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného
autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr
realizovat, anebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební
povolení podaného v době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a
tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
(3) Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného
zastupitelstva. Při změně regulačního plánu se postupuje přiměřeně podle
ustanovení § 61 až 65 a obdobně podle ustanovení § 67 až 69. Při zrušení regulačního
plánu se postupuje přiměřeně podle § 61, 67 a 69, ustanovení o zadání a o
posuzování vlivů se přitom nepoužijí.
(4) Obec je povinna uvést regulační plán z podnětu do souladu s následně
vydanou územně plánovací dokumentací kraje, následně schválenou politikou
územního rozvoje anebo následně vydaným územním plánem. Do té doby nelze
rozhodovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s touto územně
plánovací dokumentací nebo politikou územního rozvoje. Při této změně regulačního
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plánu postupuje obec jako při změně z vlastního podnětu.
(5) Kraj je povinen uvést do souladu regulační plán z podnětu s následně
vydanými zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje. Do té doby
nelze postupovat podle částí regulačního plánu, které jsou v rozporu s těmito
zásadami nebo politikou územního rozvoje. Při této změně regulačního plánu
postupuje kraj jako při změně z vlastního podnětu.
(6) Na dobu platnosti regulačního plánu pořízeného na žádost se uplatní
odstavec 2 obdobně, pozbytí platnosti se však vztahuje na celý regulační plán.
Regulační plán pořízený na žádost pozbývá také platnosti dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se regulační plán
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Regulační plán pořízený
na žádost lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva pouze na
žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající. Bez takové žádosti lze
regulační plán pořízený na žádost změnit nebo zrušit z důvodů uvedených v odstavci
4 nebo 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb nebo
veřejně prospěšných opatření. Při změně nebo zrušení regulačního plánu pořízeného
na žádost se postupuje podle odstavce 3.
(7) Dojde-li z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo 5 ke změně regulačního
plánu pořízeného na žádost a prokáže-li ten, komu přísluší vykonávat práva
z regulačního plánu vyplývající, že mu tím vznikla majetková újma, postupuje se při
její náhradě obdobně podle § 102.
(8) Dojde-li ke zrušení části regulačního plánu či změně nebo zrušení
rozhodnutí o námitkách, je obec nebo kraj příslušný k vydání tohoto regulačního
plánu povinen bez zbytečného odkladu zajistit pořízení a vydání jeho změny nebo
rozhodnout o jeho zrušení. Při této změně se postupuje přiměřeně podle § 61 a § 64
odst. 2 až 7 a obdobně podle § 65 a § 67 až 69, při zrušení se postupuje podle
odstavce 3. Dojde-li ke zrušení celého regulačního plánu, při pořizování se naváže na
poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn, pokud příslušné zastupitelstvo u
regulačního plánu pořizovaného z podnětu nerozhodne, že regulační plán nebude
pořizován.
Posouzení vlivů regulačního plánu na životní prostředí
§ 72
Pořizování regulačního plánu se spojuje s postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu11) v případě, že příslušným úřadem 26) je
krajský úřad. V tomto případě se postupuje podle zvláštního právního předpisu a tohoto
zákona.
26)

§ 6 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
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§ 73
Posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu
(1) Při posuzování regulačního plánu pořizovaného z podnětu je oznamovatelem26)
pořizovatel. Pořizovatel v dohodě s příslušným úřadem zašle oznámení záměru26) k
vyjádření dotčeným orgánům spolu s návrhem zadání. Současně zveřejní27) informaci o
oznámení záměru. Každý může zaslat pořizovateli vyjádření k oznámení záměru ve stejné
lhůtě, v jaké lze uplatnit požadavky na obsah zadání. Pořizovatel neprodleně seznámí
příslušný úřad s vyjádřeními a požadavky veřejnosti a dotčených orgánů.
(2) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení28) pořizovateli do 45 dnů ode dne
zveřejnění oznámení záměru. Na základě uplatněných požadavků a závěru zjišťovacího
řízení pořizovatel návrh zadání upraví.
(3) Je-li zadání regulačního plánu součástí návrhu zásad územního rozvoje nebo
návrhu územního plánu, postupuje se podle odstavců 1 a 2 přiměřeně; vyjádření k
oznámení se uplatňuje ve lhůtě 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení záměru a příslušný
úřad zašle závěr zjišťovacího řízení ve lhůtě pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů k
návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu.
(4) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí28) (dále jen
"dokumentace vlivů") příslušnému úřadu. Příslušný úřad zajistí zpracování posudku o
vlivech záměru na životní prostředí29) (dále jen "posudek"), avšak dokumentaci vlivů
nezveřejňuje.
(5) Pořizovatel zašle v dohodě s příslušným úřadem dokumentaci vlivů s
oznámením o společném jednání o návrhu regulačního plánu dotčeným orgánům. Dotčené
orgány se mohou k dokumentaci vlivů vyjádřit ve stejné lhůtě, v jaké mohou uplatnit svá
stanoviska k návrhu regulačního plánu. Pořizovatel s jejich vyjádřeními neprodleně
seznámí příslušný úřad.
(6) Zpracovatel posudku předá posudek příslušnému úřadu a pořizovateli do 60
dnů ode dne, kdy mu byla dokumentace vlivů doručena.
§ 74
Posuzování regulačního plánu pořizovaného na žádost
Žadatel připojí k žádosti o vydání regulačního plánu posudek a dokumentaci vlivů.
27)

§ 16 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
§ 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
29)
§ 8 odst. 4, § 9 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
28)
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Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí30) v tomto případě k
žádosti nepřikládá.
§ 75
Řízení o posuzovaném regulačním plánu
(1) Pořizovatel v dohodě s příslušným úřadem zveřejní27) informaci o posudku a o
dokumentaci vlivů. Současně zveřejní posudek a dokumentaci vlivů způsobem
umožňujícím dálkový přístup a vystaví je spolu s návrhem regulačního plánu.
(2) Každý 31) může zaslat pořizovateli vyjádření k posudku a dokumentaci vlivů ve
stejné lhůtě, v jaké lze uplatnit námitky a připomínky k návrhu regulačního plánu.
Pořizovatel s vyjádřeními neprodleně seznámí příslušný úřad.
(3) Posudek, dokumentace vlivů a vyjádření podle odstavce 2 musí být projednány
na veřejném projednání za účasti příslušného úřadu. Pořizovatel oznámí konání veřejného
projednání nejméně 15 dnů předem. Pořizovatel může toto projednání sloučit s veřejným
projednáním o návrhu regulačního plánu.
(4) Příslušný úřad nejdéle do 15 dnů ode dne veřejného projednání zašle
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí30) pořizovateli.
Pořizovatel zohlední toto stanovisko způsobem podle zvláštního právního předpisu30).
Stanovisko je součástí odůvodnění návrhu regulačního plánu.

Díl 4
Územní rozhodnutí
§ 76
(1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití
území vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území
lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon
jinak..
(2) Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je
povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních
pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsouli mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
30)
31)

§ 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
§ 9 odst. 8, § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
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známy.

§ 77
(1) Územním rozhodnutím je rozhodnutí o
a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
b) změně využití území,
c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území změně vlivu užívání
stavby na území,
d) dělení nebo scelování pozemků,
e) ochranném pásmu.
(2) Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je vydán regulační plán, a to
v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí.
§ 78
(1) Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsouli podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo
regulační plán.
(2) Stavební úřad může v územním rozhodnutí u jednoduchých staveb, terénních
úprav a zařízení uvedených v § 104 odst. 2 písm. d) až m), jestliže to nevylučuje povaha
věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv a
oprávněných zájmů účastníků řízení, stanovit na žádost, že k jejich provedení nebude
vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení.
(3) Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby
na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle § 161 až 168
správního řádu; ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.
(4) Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí,
stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Stavební úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí
postup podle odstavce 3 osobám, které by byly účastníky územního řízení podle
zvláštního zákona.
(1) Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek
uvedených v § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a.
(2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán.
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(3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a,
jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán
nebo regulační plán.
(4) Stavební úřad může podle § 96a spojit vydání územního souhlasu se
souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru.
(5) Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
(§ 78a) a současně je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou
(§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní
rozhodnutí a stavební povolení.
(6) Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav
uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana
veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků
řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení.
§ 78a
Veřejnoprávní smlouva
(1) Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu
o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území,
která nahradí územní rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě
záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí.
(2) Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který
obsahuje kromě označení smluvních stran náležitosti výroku územního rozhodnutí,
včetně všech údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených
orgánů a odůvodnění souladu s požadavky § 90. Žadatel v návrhu veřejnoprávní
smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky územního řízení. K návrhu připojí
dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně
situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná stanoviska, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgánů. Žadatel k návrhu připojí doklad prokazující jeho
vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, nebo
smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo
stavbám anebo souhlas podle § 86 odst. 3. Žadatel je povinen návrh veřejnoprávní
smlouvy v případech, kdy byl záměr posouzen z hlediska vlivů provedení záměru na
životní prostředí, předložit rovněž v elektronické podobě.
(3) Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne
jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední
desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní
smlouvy návrh přijme nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.
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(4) Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu
úřadu veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky
územního řízení, a grafickou přílohu k vyznačení účinnosti.
(5) Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po
vyznačení účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů. Veřejnoprávní smlouvu
s vyznačením účinnosti doručí místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu
příslušnému k povolení stavby.
(6)
Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její
účinnosti, není-li dohodnuta doba delší, nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní
smlouvy nezanikají
a) bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních účinků souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v
případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného
autorizovaným inspektorem podaného v době její účinnosti právo stavební záměr
realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební
povolení podaného v době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
(7) Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 se použijí
přiměřeně. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků
veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem územního
řízení nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební
úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 93 odst. 3; v takovém případě
se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle
§ 93 odst. 3.
(8) Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva
vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Veřejnoprávní smlouvu
lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a žadatele za podmínek § 94 odst. 1,
postupem podle odstavce 1 až 4. Veřejnoprávní smlouvu lze z moci úřední změnit
nebo zrušit samostatným výrokem v rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby
nebo veřejně prospěšného opatření.
(9) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném
řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od
účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
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stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(10) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní
rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 79
Rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje
navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
(2) Stavební úřad může vydání územního souhlasu sloučit s vydáním souhlasu s
provedením ohlášené stavby, přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení § 105 až 107.
(3) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5
m,
e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
g) informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,
h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
i) propustky na účelových komunikacích,
j) přenosné stavby zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne
30 dnů v roce,
k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách,
l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách,
pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů,
m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo
divadlo,
n) sjezdy a nájezdy na z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
o) označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných
staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních
předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního
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předpisu32), popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou.
(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na kulturní památky, a ustanovení
odstavce 3 písm. a), b), h) a i) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní
památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace
nebo památkové zóny32).
(5) Pokud stavby uvedené v odstavci 3 vyžadují provedení zemních prací nebo
terénních úprav, je stavebník povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb
technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umísťovaná mimo
ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla,
d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace
na pozemních komunikacích,
f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1),
g) propustky na neveřejných účelových komunikacích,
h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo,
i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední
nemovitosti,
j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících
elektronických komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku
nebo na budovách,
k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří
na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení
územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž
nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení
turisticky značené trasy,
l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2
zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení,
m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a
skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle
horních předpisů,
n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové
vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení,
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení
nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek
nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou
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p)
q)
r)
s)

činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v
odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha
části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude
nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci,
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku,
stavby mostních vah,
přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné
veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,
výměna vedení technické infrastruktury59), pokud se nemění její trasa,
technické parametry a nedochází k překročení hranice stávajícího
ochranného nebo bezpečnostního pásma.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení
odstavce 2 písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v
ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace nebo památkové zóny32).
(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska
vlivů na životní prostředí.
(5) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo
terénních úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních
staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
(6) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební
úpravy a udržovací práce.
§ 80
Rozhodnutí o změně využití území
(1) Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku
a podmínky jeho využití.
(2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují
a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1,
59)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
32)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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b) stanovení dobývacího prostoru,
c) manipulační plochy, prodejní plochy a tržiště odstavné, manipulační, prodejní,
skladové nebo výstavní plochy,
d) hřbitovy,
e) změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m2, zejména zřizování, rušení a úpravy
vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny
schválenými pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím,
f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.
(3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují sjezdy
z pozemních komunikací na sousední nemovitosti.Rozhodnutí o změně využití území
ani územní souhlas nevyžadují
a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích,
které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným
prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které
neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které
mohou způsobit znečištění životního prostředí,
c) změny druhu pozemku o výměře do 300 m2,
d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících
s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,
e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené
na pozemku rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci,
které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží
ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, a plocha části pozemku schopného
vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy
pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně
nalézají archeologické nálezy.
(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska
vlivů na životní prostředí a na záměry ve zvláště chráněných územích12).
§ 81
Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
(1) Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen
"rozhodnutí o změně stavby") stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její
nové využití nebo podmínky upravující vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně stavby vyžadují
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a) nástavby,
b) přístavby,
c) změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí.
(3) Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují
a) stavební úpravy,
b) udržovací práce.
(4) Rozhodnutí o změně stavby může stavební úřad sloučit s řízením o změně v
užívání stavby podle § 126 a 127.
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro
změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu.
(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny
v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí11) nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu.
§ 82
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
(1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové
rozdělení nebo scelení pozemků.
(2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost
podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků a staveb na nich, které jsou
předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního
práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101).
(3) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevydává nevyžaduje, pokud
podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, jiným
rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu33).,
popřípadě není důvodné stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků. Není-li
třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí
tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze
vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním
plánem.
33)

§ 2, 3 a 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 83
Rozhodnutí o ochranném pásmu
(1) Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před
negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich
negativními účinky.
(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává zpravidla současně při rozhodování
podle § 79 až 81; lze je vydat i samostatně.
(3) Rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou
stanoveny zvláštním právním předpisem34) nebo na jeho základě.

Díl 5
Územní řízení
§ 84
Příslušnost k územnímu rozhodnutí
(1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení
nebo zjednodušeného územního řízení.
(2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území
nebo o ochranném pásmu, příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán
než stavební úřad, rozhodne tento orgán jen v souladu se závazným stanoviskem
stavebního úřadu.

§ 85
Účastníci územního řízení
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
34)

Například zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu35) ; v případě,
že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá
právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech
domu činí více než jednu polovinu.
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.
§ 86
Žádost o vydání územního rozhodnutí
(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí
základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.
(2) K žádosti žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady
se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí,
b) rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná
stanoviska, pokud byla obstarána před zahájením řízení, nejde-li o koordinované
závazné stanovisko podle § 4 odst. 6, vydané správním úřadem, který je příslušný
vydat územní rozhodnutí,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
d) dokumentaci záměru.
(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich
vlastníka anebo dohodu o parcelaci; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
nebo vyměnit.
35)

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
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(4) Vyžaduje-li záměr posouzení vlivu na životní prostředí, připojí žadatel k
žádosti stanovisko příslušného úřadu podle zvláštního právního předpisu11),36). Bude-li
toto hodnocení prováděno souběžně s územním řízení, připojí žadatel dokumentaci vlivu
záměru na životní prostředí.
(5) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr
svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními
předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost
o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
(6) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh,
stanoví prováděcí právní předpis.
(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných
náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru,
identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit,
uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo
dotčeno.
(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu
provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva
ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné
doklady podle zvláštních právních předpisů, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané
správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury
nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu
stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a
dokladovou část.
(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu
provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich
vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
36)

Například § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
218/2004 Sb., § 23 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
80

(4) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný
záměr svými negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními
právními předpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel
současně žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.
(5) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve
žadatele k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze
žadateli. Pokud dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována
projektantem, stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje
pouze žadateli.
(6) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání
územního rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
záměru.
(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh,
včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví
prováděcí právní předpis. Dokumentace změny využití území může být nahrazena
dokumentací podle zvláštních právních předpisů60), které upravují nové využití
území, pokud náležitosti takové dokumentace jsou stanoveny zákonem.
§ 87
Zahájení územního řízení
(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí
veřejné ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; konání veřejného
ústního jednání oznámí nejméně 15 dnů předem. Je-li v území vydán územní nebo
regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v
§ 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou.
(2) Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad,
z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné
ústní jednání.
(3) Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li
60)

Například zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve je stavební úřad, aby zvolili
společného zmocněnce. Ustanovení o společném zmocněnci a společném zástupci podle
správního řádu se použije obdobně.
(4) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 2 stanoví prováděcí právní
předpis.
(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti
nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení
o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může
upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li stavební úřad od
ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky
a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům
řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků;
v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony
v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a)
a dotčeným orgánům jednotlivě.
(2) V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které
bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
anebo záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební
úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání. Pro doručování oznámení o
zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije odstavec 1 obdobně;
konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která
musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad
umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí,
aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v
oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje
o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí
informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze
usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na
okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované
veřejné ústní jednání, pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za následek
zkrácení práv účastníků územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za
to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.
(3) U záměrů zasahujících do území několika obcí se doručuje oznámení o
zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných
obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) se
doručuje jednotlivě. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který je stavebním úřadem. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se
v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
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nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(4) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů
předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle
však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech,
zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.
(5) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 2 stanoví prováděcí
právní předpis.
CELEX: 31985L0337
§ 88
Přerušení územního řízení
Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu,
také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo
úpravy stávajících realizovat, a zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy,
pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví
obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží
požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví.
§ 89
Stanoviska, námitky a připomínky
Závazná stanoviska, námitky a připomínky
(1) Závazná stanoviska dotčených orgánů námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. Účastníci řízení musí být na tuto skutečnost upozorněni.
(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4
odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním
jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději
uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde
k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle
§ 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží.
(2) K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
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(3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
(4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d),
písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c),
může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se
nepřihlíží.
(5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavce 1 až 4 musí být
účastníci řízení poučení v oznámení o zahájení řízení.
(56) O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad
rozhodne na základě obecných požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití
území, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických
norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě
o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci;
to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických nebo
jiných věcných práv.
CELEX: 31985L0337
§ 90
Posuzování záměru žadatele
V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu
a) s vydanou územně plánovací dokumentací,
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území,
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
§ 91
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Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
(1) Územní řízení se spojuje s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu11) v případě, že příslušným úřadem26) je
krajský úřad a varianty řešení záměru z hlediska umístění se nezpracovávají. V tomto
případě se postupuje podle zákona upravujícího posuzování vlivů na životní prostředí a
tohoto zákona; jde-li o veřejné projednání, postupuje se podle § 22 a 23 obdobně.
(2) Žadatel připojí k žádosti o vydání územního rozhodnutí posudek a
dokumentaci vlivů. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí30)
se v tomto případě k žádosti nepřikládá.
(3) Oznámení o zahájení územního řízení společně s informací o posudku a
dokumentaci vlivů stavební úřad bezodkladně zveřejní27) a doručí účastníkům řízení a
dotčeným orgánům způsobem podle § 87 odst. 1 a zvláštního právního předpisu. Posudek
a dokumentaci vlivů stavební úřad současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(4) Každý31) může stavebnímu úřadu zaslat vyjádření k posudku a dokumentaci
vlivů ve stejné lhůtě, v jaké mohou být uplatněna závazná stanoviska, námitky a
připomínky. Pořizovatel s vyjádřeními neprodleně seznámí příslušný úřad.
(5) Posudek, dokumentace vlivů a vyjádření podle odstavce 4 musí být projednány
na veřejném projednání za účasti příslušného úřadu. Stavební úřad oznámí konání
veřejného projednání nejméně 15 dnů předem; přitom může toto projednání sloučit s
veřejným ústním jednáním.
(6) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne veřejného projednání zašle
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí stavebnímu úřadu.
Stavební úřad toto stanovisko bezodkladně zveřejní27) a pokračuje v řízení podle § 92.
(1) Územní řízení lze spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí podle zvláštního právního předpisu11) u záměrů
a)

uvedených v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí11),
b) u kterých příslušným úřadem je krajský úřad a
c)
u kterých proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí11),
pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení spojení těchto postupů nevyloučil.
(2) Spojení územního řízení s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí je vyloučeno u záměrů vyžadujících posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky. Při spojení územního řízení s vybranými
postupy při posuzování vlivů na životní prostředí nelze vést spojené územní a
stavební řízení.
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(3) Stavebním úřadem příslušným k územnímu řízení spojenému s vybranými
postupy při posuzování vlivů na životní prostředí je obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(4) Žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí připojí kromě náležitostí
podle § 86 odst. 2 také dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí11). Žádost a dokumentace k ní připojované se
podávají také v elektronické podobě. Stavební úřad může v odůvodněných
případech, zejména z technických a ekonomických důvodů, upustit od elektronické
podoby mapových, obrazových nebo grafických příloh dokumentace. Posudek o
vlivech záměru na životní prostředí se v těchto případech nezpracovává a
nepředkládá. Příslušný úřad si v odůvodněných případech, zejména v
pochybnostech o správnosti údajů uvedených v dokumentaci, opatří odborné
posouzení, které není posudkem podle zvláštního právního předpisu a které se
nezveřejňuje a neprojednává. Zpracovatel odborné posouzení zpracuje pouze v
rozsahu a s náležitostmi požadovanými příslušným úřadem.
(5) Stavební úřad bezodkladně po podání žádosti zašle příslušnému úřadu
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a posoudí úplnost žádosti a k ní
připojované dokumentace. V případě, že zjistí, že žádost nemá předepsané
náležitosti nebo mu příslušný úřad na základě obdržených podkladů sdělí, že
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí není úplná nebo nesplňuje
požadavky závěrů zjišťovacího řízení, stavební úřad řízení přeruší a vyzve žadatele
k doplnění žádosti. Usnesení o přerušení řízení se doručuje pouze žadateli.
(6) Splňuje-li žádost o vydání územního rozhodnutí, včetně dokumentace
k žádosti o vydání územního rozhodnutí a dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí, požadavky právních předpisů a závěru zjišťovacího řízení, stavební úřad
při oznámení zahájení územního řízení zveřejní žádost o vydání územního
rozhodnutí a připojené dokumentace způsobem umožňujícím dálkový přístup;
zveřejňování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí na internetu zajistí
příslušný úřad podle zvláštního právního předpisu. K projednání žádosti o vydání
územního rozhodnutí a připojených dokumentací nařídí stavební úřad veřejné ústní
jednání podle § 87 odst. 2. Žadatel je povinen zajistit splnění požadavků podle § 87
odst. 2. Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85
odst. 2 písm. a), dotčeným orgánům, včetně dotčených územních samosprávných
celků, které příslušný úřad určí ve zjišťovacím řízení, jednotlivě a účastníkům řízení
uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.
(7) Při uplatňování závazných stanovisek, námitek a připomínek se v územním
řízení postupuje obdobně podle § 89. Každý může nejpozději při veřejném ústním
jednání uplatnit připomínky k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.
Výsledky projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předá stavební
úřad bezodkladně po jeho ukončení příslušnému úřadu.
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(8) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů od předání výsledků projednání
a připomínek a stanovisek k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
uplatněných při veřejném ústním jednání vydá stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko příslušného úřadu“)
a předá je stavebnímu úřadu. Nevydá-li příslušný úřad stanovisko ve stanovené
lhůtě, vyzve jej stavební úřad k jeho vydání v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší
než 15 dnů. Pokud příslušný úřad nevydá stanovisko ani v dodatečné lhůtě, má se za
to, že se záměrem souhlasí a stavební úřad při posouzení záměru podle § 90
přihlédne k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a k ní uplatněným
připomínkám a stanoviskům.
(9) Stavební úřad doručí stanovisko příslušného úřadu způsobem podle odstavce
6 a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní účastníkům řízení,
aby se mohli k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě, která nesmí
být kratší než 5 dnů.
(10) Stavební úřad při posuzování žádosti o vydání územního rozhodnutí podle
§ 90 bere v úvahu obsah stanoviska příslušného úřadu. V podmínkách územního
rozhodnutí zajistí stavební úřad splnění požadavků vyplývajících ze stanoviska
příslušného úřadu, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo
učinil jen částečně. Územní rozhodnutí se doručuje podle odstavce 6.
CELEX: 31985L0337
§ 92
Územní rozhodnutí
(1) Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví
podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru,
zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při
provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního
souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby. V rozhodnutí stavební
úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky
veřejnosti a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví tento zákon.
U staveb dočasných nebo v rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti
stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo ukončení činnosti a následný způsob úpravy
území. V případech podle § 78 odst. 26 stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro
provedení záměru.
(2) Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 nebo jestliže
by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem
nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí
zamítne.
(3) ) Je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se územní
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rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě.
Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 se doručuje územní rozhodnutí veřejnou
vyhláškou. Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst. 1 až 3. V případě
doručování územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle
§ 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(4) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli
jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou
grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o
účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu
stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení. Po dni nabytí právní moci územního
rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního
rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná
část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu
příslušnému k povolení stavby.
(5) Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví
prováděcí právní předpis.
CELEX: 31985L0337
§ 93
Doba platnosti územního rozhodnutí
(1) Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o
dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li
stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.Územní rozhodnutí o umístění
stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo
scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební
úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let.
(2) Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo
změně stavby změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či
zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
(3) Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou
žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení
o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním
řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo
připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení,
jinak se k nim nepřihlíží.
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(4) Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána
úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto
zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro
stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li
podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v
případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného
autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr
realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
(5)
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel
sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí,
byla-li realizace záměru již zahájena.
(6) Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo
chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu.
§ 94
Změna a zrušení územního rozhodnutí
(1) Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila
územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo
podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním
rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této
změny. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně
výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 93 odst. 3.
(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu lze změnit nebo zrušit i na žádost toho, komu
z něj vyplývá povinnost; vyžaduje-li to veřejný zájem, lze rozhodnutí o ochranném pásmu
změnit nebo zrušit i z podnětu dotčeného orgánu podle zvláštního právního předpisu.
Z rozhodnutí o ochranném pásmu může stavební úřad na žádost toho, komu z něj vyplývá
povinnost, povolit časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové
činnosti.
(3) Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění
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veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
(4) Při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se
použijí ustanovení o územním řízení obdobně.
(5) Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po právní moci stavebního povolení
nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1) povolení stavby, územní
rozhodnutí se již nevydává.

94a
Společné územní a stavební řízení
(1) Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) a připojí společnou
dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné
řízení“). Společná dokumentace musí splňovat požadavky na dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí a požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání
stavebního povolení. Na obsah žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení se přiměřeně použijí ustanovení o žádosti o vydání územního
rozhodnutí a žádosti o stavební povolení. Pokud povaha věci nebo závazné
stanovisko dotčeného orgánu společné řízení vylučuje, rozhodne stavební úřad o
vyloučení povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přeruší do nabytí
právní moci územního rozhodnutí.
(2) K projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí stavební úřad nařídí
ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání
ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. Pro uplatnění závazných
stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků společného řízení se použijí § 89
a 114 obdobně. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
záměru. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta
nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení společného řízení a další úkony
v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o
řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o
zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85
odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům
jednotlivě.
(3) V případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které
bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
stavební úřad nařídí k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle
§ 87 odst. 2. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek
účastníků společného řízení a připomínek veřejnosti se použijí § 89 a 114 obdobně.
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(4) Stavební úřad přezkoumá žádost podle § 90 a § 111 a o uplatněných
námitkách rozhodne podle jejich povahy podle § 89 a § 114.
(5) Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby
a výrok o povolení stavby a výroky o rozhodnutí o námitkách účastníků společného
řízení. Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o
umístění stavby. Po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby postupuje
stavební úřad podle § 92 odst. 4 a po dni nabytí právní moci výroku o povolení
stavby podle § 115 odst. 3. Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za
podmínek § 115 odst. 4. Pro prodloužení platnosti společného rozhodnutí se použije
§ 115 odst. 4 obdobně.
(6) Úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručuje stavební úřad
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků nebo není nařízeno veřejné ústní jednání; v řízení s velkým počtem
účastníků se úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručují účastníkům
řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) a v
§ 109 odst. 1 písm. e) až g) veřejnou vyhláškou; v ostatních případech se doručuje
dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě.
(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejích příloh,
společné dokumentace a obsahové náležitosti společného rozhodnutí stanoví
prováděcí právní předpis.
CELEX: 31985L0337
§ 95
Zjednodušené územní řízení
(1) Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o
změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže
a)
b)
c)
d)

záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,
záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
žádost má všechny předepsané náležitosti a
žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů, a souhlasem
účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou
předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a
stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat
výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

(2) Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební
úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení, jinak zveřejní návrh výroku
rozhodnutí; návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě.
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(3) Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po
celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě
záměru a o jeho vlivu na okolí.
(4) Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému
územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu,
připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být
ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů4). Po podání
výhrady, námitky nebo připomínky postupuje stavební úřad obdobně podle odstavce 2.
Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se
pokládá za vydané, a nabývá právní moci.
(5) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli
jedno vyhotovení územního rozhodnutí, opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou
grafickou přílohou, v měřítku katastrální mapy; územní rozhodnutí opatřené záznamem o
účinnosti zašle také obci, pokud není stavebním úřadem, a popřípadě speciálnímu
stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení.
(6) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 3 stanoví prováděcí právní
předpis.
(1) Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o
změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve
zjednodušeném územním řízení, jestliže
a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených
orgánů,
d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná
věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem
územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas
s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
(2) Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.
(3) Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení,
stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Lhůta pro vydání rozhodnutí
začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Žádost o vydání rozhodnutí
ve zjednodušeném územním řízení se dále projednává v územním řízení podle § 87
až 92. Pokud žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební
úřad posoudí záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který
vyvěsí na úřední desce po dobu 30 dnů; návrh výroku se doručí žadateli a dotčeným
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orgánům jednotlivě.
(4) Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla
bezodkladně poté, co jej žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním
úřadem, a to po dobu 15 dnů. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu
územního řízení a o veřejném ústním jednání. Součástí informace je grafické
vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické
nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí. Pokud žadatel informaci
nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí na úřední desce
podle odstavce 3, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků
územního řízení. V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost
vyvěšení informace splnil.
(5) Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve
lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námitkám
účastníků řízení uvedených v odstavci 1 písm. d), pokud se nezměnily podklady pro
jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat
výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm nejsou obsaženy podmínky
uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen v rozporu
s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje stavební úřad
obdobně podle odstavce 3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky,
rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po
uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo námitek nabývá právní moci.
(6) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí
žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně
odůvodnění, opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná
část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený
doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li
o stavbu podle § 15 nebo § 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
(7) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 4 stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 96
Územní souhlas
(1) Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na
základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné
ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné
stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem
vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní
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prostředí podle zvláštního právního předpisu11).
(2) Územní souhlas postačí v případech
a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle
§ 103 odst. 1 a 2,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) staveb pro reklamu,
d) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv
stavby na okolí,
e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než
300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo
nedochází-li k nakládání s odpady,
f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek
odpadu,
g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2,
h) změn staveb.
(3) Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o
požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení
žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou
předmětem řízení; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru
nemovitostí,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury,
d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy,
e) souhlasy osob, uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) vyznačené rovněž v
situačním výkresu.
(4) Je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad
územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a opatří situační
výkres ověřovací doložkou. Dojde-li však stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje
podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci,
rozhodne usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání
záměru v územním řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci.
(5) Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil,
byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.
(6) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po právní moci stavebního povolení
nebo udělení souhlasu stavebního úřadu (§ 106 odst. 1), územní souhlas ani územní
rozhodnutí se již nevydává.
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(7) Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání. Územní souhlas pozbývá
platnosti, nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o
jiné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo podobné rozhodnutí podle zvláštních právních
předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební
nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno anebo byla-li
žádost zamítnuta. Územní souhlas s dělením nebo scelováním pozemků pozbývá
platnosti, nebylo-li v uvedené lhůtě dělení nebo scelování provedeno v katastru
nemovitostí.
(8) Obsahové náležitosti oznámení o záměru a jeho příloh stanoví prováděcí
právní předpis.
(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je
záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně
nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí11).
(2) Územní souhlas postačí v případech
a)
b)
c)
d)
e)

stavebních záměrů uvedených v § 103,
ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
změn staveb,
změn druhu pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2,
staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími
budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější
půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce
však do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními
komunikacemi nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání
s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch
nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit
znečištění životního prostředí.

(3) Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje
o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti
žadatel připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu
provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva
ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86
odst. 3,
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b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169
odst. 3 a 4,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo
stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na
kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být
vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech
stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti
od společných hranic pozemků menší než 2 m,
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
(4) Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky
uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání
žádosti. Žádost o územní souhlas se neprojednává v územním řízení podle § 87.
O námitkách osob podle odstavce 3 písm. d) se nerozhoduje. Na vydávání územního
souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Územní souhlas obsahuje
identifikační údaje o žadateli, popis záměru, identifikační údaje o pozemku nebo
stavbě, na nichž bude záměr uskutečněn, podmínky pro provedení záměru a pro
zpracování projektové dokumentace. Ustanovení § 92 odst. 1 se použije přiměřeně.
Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Územní souhlas lze
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl
právních účinků. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním
výkresem; s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v odstavci 3 písm.
d), dotčeným orgánům a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není
stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo § 16 také stavebnímu úřadu
příslušnému k povolení stavby.
(5) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje
podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva
dalších osob kromě osob uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby
vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas se
považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení
záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje
a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být
u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1
písm. a) až e) zpracována projektantem. Lhůta pro vydání územního rozhodnutí
začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.
(6) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas
ani územní rozhodnutí se již nevydává.
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(7) Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti
územního souhlasu nelze prodloužit.
(8) Územní souhlas nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné
stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v
případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného
autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr
realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební
povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
(9) Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel
sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to
neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost
oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94
odst. 1 a změnit nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3.
(10) Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh a obsahové
náležitosti územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 96a
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(1) Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a
ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá
stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“).
(2) Stavební úřad při posuzování žádosti o území souhlas a ohlášení
stavebního záměru postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 106.
(3) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na
základě společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi. Současně
se společný souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 105 odst. 1
písm. f), vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu
úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou
dokumentací nebo projektovou dokumentací, vyjma staveb v působnosti vojenského
nebo jiného stavebního úřadu, a stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo
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projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném
stavebním záměru.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení
stavebního záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo
dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d), postupuje
podle § 96 odst. 5. Podané ohlášení stavebního záměru nemá v tomto případě právní
účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí.
(5) Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době
bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze
prodloužit.

Díl 6
Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
§ 97
(1) Územní opatření o stavební uzávěře, které se vydává jako opatření obecné
povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební
činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její
zadání rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného
rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územní opatření
o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno
rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně
plánovací dokumentace, případně jeho část. Územním opatřením o stavební uzávěře
nelze omezit nebo zakázat udržovací práce.
(2) Územní opatření o asanaci území, které se vydává jako opatření obecné povahy
podle správního řádu, se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou
havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je nezbytné
stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další
využití území. Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné území,
ve kterém jsou závadné stavby, z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních,
provozních a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit
odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území.
§ 98
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(1) Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území
vydává v přenesené působnosti rada obce. Dotýká-li se územní opatření o stavební
uzávěře nebo územní opatření o asanaci území více obcí anebo v případě nečinnosti
příslušné rady obce, je může vydat v přenesené působnosti rada kraje.
(2) Návrh územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci
území se písemně projednává s dotčenými orgány, které mohou uplatnit svá stanoviska do
30 dnů ode dne obdržení návrhu. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, musí být návrh územního opatření
o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území dohodnut.
(3) Námitky proti návrhu územního opatření o stavební uzávěře nebo územního
opatření o asanaci území mohou podat, kromě osob uvedených v § 172 odst. 5 správního
řádu, zástupce veřejnosti a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis12).
§ 99
(1) Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební
činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě
podmínky pro povolení výjimek. Součástí územního opatření o stavební uzávěře je
grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením dotčeného území.
(2) Náležitosti obsahu územního opatření o stavební uzávěře, včetně grafické
přílohy, stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Příslušná rada může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební
činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky
neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.
§ 100
(1) Územní opatření o asanaci území se vydává na základě průzkumu dotčeného
území a vyhodnocení stavu staveb a pozemků z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob
nebo z hlediska požadavků na využití území v důsledku odstraňování živelní pohromy
nebo havárie.
(2) Územní opatření o asanaci území stanoví územní a stavebně technické
podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy nebo havárie anebo závad v území
a stanoví podmínky pro budoucí využití vymezeného dotčeného území; obsahuje seznam
staveb, včetně uvedení pozemků, které musí být odstraněny nebo zabezpečeny z důvodu
ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby značných majetkových škod. Součástí
územního opatření o asanaci je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením
dotčeného území.
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(3) Náležitosti obsahu územního opatření o asanaci území, včetně grafické přílohy,
stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Dnem nabytí účinnosti územního opatření o asanaci území pozbývá
v dotčeném území účinnosti vydaná územně plánovací dokumentace do doby vydání její
změny nebo vydání nové územně plánovací dokumentace. Územní opatření o asanaci
území pozbývá účinnosti dnem vydání nové územně plánovací dokumentace nebo její
změny pro dotčené území.

Díl 7
Úprava vztahů v území
Oddíl 1
Předkupní právo
§ 101
(1) K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně
prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření má obec nebo kraj, který je
vymezil v územně plánovací dokumentaci, nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví v
souladu se zvláštními právními předpisy37) předkupní právo. Obec má též předkupní právo
k pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné
prostranství1). Vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření v
územním plánu nebo regulačním plánu se po vydání opatření obecné povahy zasílá
příslušnému katastrálnímu úřadu k vyznačení předkupního práva v katastru nemovitostí.
(2) Vlastník pozemku uvedeného v odstavci 1 je povinen v případě zamýšleného
převodu pozemek nabídnout obci, kraji nebo státu ke koupi za cenu obvyklou zjištěnou
posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu38). Nabídka k uzavření smlouvy o
převodu pozemku se doručuje na příslušný obecní úřad, krajský úřad nebo Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
(3) Předkupní právo může být uplatněno do 6 měsíců ode dne doručení nabídky.
Uplynutím této lhůty předkupní právo zaniká. Oprávněná obec, kraj nebo stát se může
37)

Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
38)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
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předkupního práva výslovně vzdát i před uplynutím uvedené lhůty.
(4) Je-li územním plánem nebo regulačním plánem určena ve veřejném zájmu
podle odstavce 1 část pozemku, je předmětem nabídky příslušná část pozemku oddělená v
souladu s požadavky zvláštních právních předpisů22). V případě pochybností o určení
příslušné části pozemku vydá na návrh vlastníka pozemku úřad územního plánování
rozhodnutí.
(5) Vlastník pozemku je oprávněn nabídnout pozemek určený územním plánem
nebo regulačním plánem pro účely podle odstavce 1 ke koupi obci, kraji nebo státu za
podmínek podle odstavců 2 až 4. V případě neuzavření kupní smlouvy na základě této
nabídky do 6 měsíců ode dne jejího doručení předkupní právo obce, kraje nebo státu
podle odstavce 1 zanikne.
Oddíl 2
Náhrady za změnu v území
§ 102
(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo
stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena, náleží náhrada.
(2) Vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny
územního plánu nebo regulačního plánu, anebo vydáním nového územního plánu nebo
regulačního plánu nebo zrušením územního rozhodnutí podle § 94 odst. 3, náleží náhrada.
Náhrada se stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku sjednanou v kupní
smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního
předpisu38) pozemku, který není určen k zastavění, v případě, že vlastník tohoto pozemku
byl vlastníkem nebo jej nabyl v době platnosti územního plánu, regulačního plánu nebo
územního rozhodnutí jako pozemek určený k zastavění. Náhrada vlastníkovi pozemku
nenáleží, jestliže k uvedené změně došlo na základě jeho návrhu. Osoba, která byla
oprávněna realizovat regulační plán, který byl změněn nebo zrušen, nebo územní
rozhodnutí, které bylo zrušeno, má nárok na náhradu skutečných nákladů vynaložených
při uplatňování práv z regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, a to ode dne nabytí
jejich účinnosti do jejich změny nebo zrušení.
(3) Povinnost poskytnout náhradu podle odstavců 1 a 2 na základě písemné žádosti
vlastníka má obec nebo kraj, jejichž orgány vydaly územní opatření o stavební uzávěře,
vydaly územně plánovací dokumentaci nebo její změnu, anebo zrušily územní rozhodnutí.
(4) Náhrada se poskytuje v penězích. Návrh výše náhrady musí být doložen
posudkem znalce. Obec nebo kraj vyrozumí žadatele o svém stanovisku k uplatněnému
nároku na náhradu do 6 měsíců ode dne podání. V případě uznání nároku obec nebo kraj
poskytnou náhradu do 2 měsíců ode dne vyrozumění žadatele, v opačném případě
rozhoduje o nároku soud. V případě uznání nároku poskytnou náhradu v penězích, pokud
nedojde k dohodě o poskytnutí náhradního pozemku. V případě neuznání nároku
rozhoduje o něm soud.
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(5) V případě, že dojde k následné změně územního plánu a příslušný pozemek, za
který byla vyplacena náhrada, se vrátí do režimu zastavitelného území, je vlastník
pozemku povinen vyplacenou náhradu v plné výši vrátit poskytovateli náhrady do 2
měsíců od vyrozumění o změně územního plánu a vzniku povinnosti náhradu vrátit.

Díl 7
Úprava vztahů v území
§ 101
Předkupní právo
(1) K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro
veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku
má obec nebo kraj anebo stát (dále jen „oprávněná osoba“) v rozsahu vymezeném
touto územně plánovací dokumentací předkupní právo; to neplatí, pokud pro
veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene. Předkupní právo se
v územním plánu nebo regulačním plánu vymezuje označením nemovitosti podle
zvláštního právního předpisu37) a stanovením oprávněné osoby, v případě státu též
stanovením příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace nebo státního
podniku. Textovou část územního plánu nebo regulačního plánu obsahující
vymezení předkupního práva zašle obec nebo kraj příslušnému katastrálnímu úřadu
k záznamu předkupního práva do katastru nemovitostí a Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Předkupní právo podle tohoto zákona vzniká nabytím
účinnosti územního plánu nebo regulačního plánu a má účinky věcného práva.
Vlastník pozemku nebo stavby, u kterých vzniklo předkupní právo podle tohoto
zákona (dále jen „povinný vlastník“), má povinnost v případě zamýšleného
úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tyto k odkoupení postupem a za
podmínek podle tohoto zákona.
(2) S předkupním právem státu

37)

§ 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
102

a) je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo příslušná státní
příspěvková organizace v souladu se zvláštním právním předpisem38), nebo
b) má právo hospodařit státní podnik v souladu se zvláštním právním předpisem61),
která je vymezena v územním plánu nebo regulačním plánu.
(3) Je-li předkupní právo vymezeno podle odstavce 1 k části pozemku, je
předmětem nabídky příslušná část pozemku. Geometrický plán a sdělení stavebního
úřadu, že nemá výhrady k předloženému návrhu dělení pozemku, nebo vydání
rozhodnutí o dělení pozemku zabezpečí a náklady s tím spojené uhradí oprávněná
osoba. V tomto případě se lhůta uvedená v odstavci 6 po dobu územního řízení
přerušuje. O této skutečnosti oprávněná osoba povinného vlastníka vyrozumí.
(4) Kupní cena pozemku, popřípadě stavby, se určí znaleckým posudkem ve
výši obvyklé ceny podle zvláštního právního předpisu62) opatřeným oprávněnou
osobou; je-li oprávněnou osobou stát, neplatí pro určení výše ceny omezení podle
zvláštního právního předpisu63). Při ocenění obvyklou cenou se za stejný nebo
obdobný majetek v případě nezastavěných pozemků považují pozemky určené pro
shodný účel užívání jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství
uvedená v odstavci 1. Je-li cena obvyklá nižší než cena zjištěná podle zvláštního
právního předpisu, stanoví se kupní cena ve výši ceny zjištěné.
(5) Povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen
tento záměr písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná osoba
využije předkupního práva podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti za
účelem zpracování znaleckého posudku. Je-li oprávněnou osobou stát, zašle povinný
vlastník oznámení organizační složce státu či státní organizaci podle odstavce 2 nebo
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který neprodleně zajistí zaslání
oznámení příslušné organizační složce státu nebo státní organizaci.
(6) Odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců
ode dne, kdy jí bylo oznámení doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít
předkupní právo, je povinna v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit předmět
koupě údaji podle zvláštního právního předpisu37), uvést kupní cenu a stanovit lhůtu
pro uzavření kupní smlouvy, která nesmí být kratší než 30 dnů; zároveň zašle
povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký posudek vypracovaný podle
38)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
61)
Například zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
62)
§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
63)
§ 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb. a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů.
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odstavce 4. Je-li předmětem předkupního práva část pozemku, je součástí návrhu
kupní smlouvy také geometrický plán vypracovaný podle odstavce 3.
(7) Pokud povinný vlastník nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy z důvodu
nesouhlasu s kupní cenou, kterou uvedla oprávněná osoba ve své odpovědi a
v návrhu kupní smlouvy podle odstavce 6, zašle oprávněné osobě ve lhůtě stanovené
podle odstavce 6 svůj návrh na uzavření kupní smlouvy s jím navrženou kupní
cenou, která musí být určena znaleckým posudkem zpracovaným v souladu
s podmínkami uvedenými v odstavci 4; znalecký posudek povinný vlastník zašle
oprávněné osobě spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pokud se povinný
vlastník a oprávněná osoba na kupní ceně nedohodnou, oprávněná osoba bez
zbytečného odkladu podá návrh na určení kupní ceny soudu nebo zašle povinnému
vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva; do rozhodnutí soudu se běh lhůty
podle odstavce 8 přerušuje. O této skutečnosti oprávněná osoba povinného vlastníka
vyrozumí. Po rozhodnutí soudu o určení ceny pozemku, popřípadě stavby, se
postupuje přiměřeně podle odstavce 6.
(8) Pokud ze zaslané odpovědi podle odstavce 6 vyplývá, že oprávněná osoba
nemá zájem využít předkupní právo, nebo pokud oprávněná osoba nezašle odpověď
ve stanovené lhůtě podle odstavce 6 anebo pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy
nejdéle do 6 měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy povinného vlastníka podle
odstavce 7, předkupní právo zaniká.
(9) Oprávněná osoba je povinna současně s negativní odpovědí nebo po
marném uplynutí lhůt uvedených v odstavci 6 a 7 bez zbytečného odkladu vydat
povinnému vlastníkovi potvrzení o zániku předkupního práva; pokud oprávněnou
osobou není obec nebo kraj, který vydal územně plánovací dokumentaci zakládající
předkupní právo, sdělí oprávněná osoba zánik předkupního práva současně této
obci nebo kraji.
(10) Oprávněná osoba je povinna uhradit kupní cenu do 2 měsíců ode dne
právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva oprávněné osoby na
základě kupní smlouvy do katastru nemovitostí; v opačném případě je povinný
vlastník oprávněn od smlouvy odstoupit.
(11) Nesplní-li povinný vlastník povinnost podle odstavců 5 a 7, jsou právní
úkony spojené s převodem pozemku nebo stavby podle odstavce 1 na jinou osobu
neplatné.
(12) Ustanovení občanského zákoníku o předkupním právu se použijí,
nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 102
Náhrady za změnu v území
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(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku nebo stavbě
byla územním opatřením o stavební uzávěře omezena a byla mu tím způsobena
majetková újma, náleží náhrada.
(2) Vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu
nebo vydáním nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na
přípravu výstavby v obvyklé výši, zejména na koupi pozemku, na projektovou
přípravu výstavby nebo v souvislosti se snížením hodnoty pozemku, který slouží
k zajištění závazku. Tato náhrada náleží též vlastníkovi pozemku nebo osobě, která
byla před změnou nebo zrušením regulačního plánu anebo před změnou nebo
zrušením územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo veřejnoprávní smlouvy
nahrazující územní rozhodnutí podle § 94 odst. 3 oprávněna vykonávat práva z nich
vyplývající (dále jen „oprávněný“), pokud uvedenou změnou nebo zrušením bylo
zrušeno určení k zastavění a vznikla mu prokazatelná majetková újma.
(3) Náhrada vlastníkovi, nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému
zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 8 let od nabytí účinnosti
územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která
zastavění dotčeného pozemku umožnila. Ustanovení o uplynutí lhůty 8 let se
neuplatní, pokud
a) byla v této lhůtě podána žádost o rozhodnutí o umístění stavby nebo územní
souhlas pro stavbu, pro kterou bylo zastavění uvedenou územně plánovací
dokumentací určeno a územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou platné, nebo
b) na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
podaného před uplynutím lhůty 8 let byla uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva je účinná.
(4) Pokud bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu z podnětu nebo zpracováním územní studie a tento regulační plán
nenabyl účinnosti nebo tato studie nebyla zapsána do evidence územně plánovací
činnosti do 4 let od vydání územně plánovací dokumentace, která tuto podmínku
stanovila, lhůty podle odstavce 3 se prodlužují o dobu, o kterou byla lhůta 4 let
překročena.

ČÁST ČTVRTÁ
STAVEBNÍ ŘÁD
HLAVA I
STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Díl 1
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Povolení a ohlášení
§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení
ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) budovy, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých
plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a
do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro
chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování
hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady
chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a
do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy
a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné
veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,
b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií,
tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a
dešťových vod a větrání, a to
1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně
jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických
vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry,
topné médium nebo způsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění
jejich trasa;
8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,
c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to
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1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové
výšky 1,5 m;
4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží
pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
6. stožáry pro vlajky;
7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním
souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška
nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;
10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně
prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících
podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek
podle zvláštního právního předpisu32), popřípadě značkou stanovenou mezinárodní
smlouvou,
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a
to
1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené
výhradně pro odběr plynné fáze;
2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3
a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního
právního předpisu39);
4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s
obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
6. ploty;
7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními
komunikacemi a s veřejným prostranstvím,
e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární
bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a
nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to
1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší
než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými
prostranstvími1);
2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování
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a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit
znečištění životního prostředí;
4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
5. stavby mostních vah,
g) ostatní stavby a zařízení, a to
1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a
skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy
podle horních předpisů;
2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a
divadlo;
3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
4. propustky na účelových komunikacích;
5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně,
nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
(2) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis40).
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy upravené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené
v § 80 odst. 3 písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání
a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost
stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
e) stavby, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti,
hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat,
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů
a nejedná se o jaderná zařízení;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m² zastavěné
plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat
či pro chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých
kapalin, sklady chemických hnojiv);
stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do
16 m² a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací,
jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo
vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky
a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související
komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek; s výjimkou
budov;
podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy
elektřiny61) včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační
a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
s výjimkou budov;
vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW
s výjimkou stavby vodního díla;
vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby
a odběrných zařízení nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke
stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m³
určené výhradně pro odběr plynné fáze;
zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m³ a do
výšky 3 m;
zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu
50 m³ a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle
zvláštního právního předpisu39);
nádrže na vodu do 100 m³ obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov
s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
oplocení;
reklamní a informační zařízení;
výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;

39)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č.
128/2004 Sb.
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18. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2,
které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo
látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených
v odstavci 1, jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených
parametrů.

§ 104
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení
(1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d),
jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací
informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a
technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém
stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na
nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě
do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou
vodním dílem,
c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro
bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a
haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na
dobu nejdéle 3 let,
d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103
odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g)
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l)
m)
n)
o)
p)

bodě 5,
cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí11),
sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to
stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.
(4) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které
vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis40).
(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m² celkové zastavěné plochy,
s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud
nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb
pro bydlení, a haly do 1000 m² celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud
tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené
a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 50 m² celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních
ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou
způsobit znečištění životního prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů
na životní prostředí11).
(2) Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1,
pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.
(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad
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podle § 78 odst. 6 stanovil.
Ohlášení
§ 105
(1) Ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě,
jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický
popis, nejde-li o případy uvedené v odstavci 2; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání
a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. K ohlášení se připojí doklad prokazující
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, pokud stavební úřad nemůže
existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
(2) U staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) se k ohlášení dále připojí
projektová dokumentace. U staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 2 písm. e)
až i) a n) se k ohlášení připojí projektová dokumentace, kterou tvoří situační náčrt podle
katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy
staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou
stavbu nebo terénní úpravy.
(3) Projektová dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní
úřad obce, na jejímž území stavba bude, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma
staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů (§ 16); pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. K ohlášení se připojí závazné
stanovisko dotčeného orgánu vyžadované zvláštním právním předpisem4), 12), 32).
(4) Podání, které nemá náležitosti podle odstavců 1 až 3, není ohlášením podle
tohoto zákona a stavební úřad je usnesením odloží. Usnesení o odložení zašle
stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při
ohlašování staveb a o tom, že se stavbou nelze započít.
(5) Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb
uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stanoví prováděcí právní předpis.
(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku,
o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění,
údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít
sousední nemovitost, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné
stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
K ohlášení stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavební záměr anebo právo odpovídající věcnému břemenu k
pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto
doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem,
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b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí
nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem
vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,
c) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených
orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem4), 12), 32), popřípadě
povolení podle § 169 odst. 4,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem,
e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li
obecní úřad obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem,
předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného
stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se
jedno další vyhotovení,
f) souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému
břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém
má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním
záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
(2) K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník připojí
projektovou dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu,
b) souhrnnou technickou zprávu,
c) situaci stavby,
d) dokladovou část,
e) zásady organizace výstavby a
f) dokumentaci objektů.
(3) K ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo
výstavních ploch podle § 104 odst. 1 písm. f) stavebník připojí dokumentaci, která
obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku
provedených průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na
výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a
rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do
dokumentace,
b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti
a stability, údaje o navržených materiálech a seznamu použitých podkladů,
technických norem nebo technických předpisů,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně
návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění
bezpečnosti při užívání stavby,
f) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
g) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500, která zobrazuje současný stav
území, navrhovanou stavbu včetně úprav pro osoby s omezenou schopností
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pohybu a orientace, vazby na okolí, stanovená ochranná nebo bezpečnostní
pásma nebo záplavová území, chráněná území a existující stavby, dopravní a
technickou infrastrukturu, vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 nebo 1:100 a
charakteristické příčné řezy v měřítku 1:100 nebo 1:200.
(4) K ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebník
připojí dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku
provedených průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na
výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a
rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do
dokumentace,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně
návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,
d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění
bezpečnosti při užívání stavby,
e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy,
f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500 se zakreslením umístění stavby a s
vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich,
podzemních sítí technické infrastruktury včetně návrhu přípojek a
stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo záplavových
území,
g) požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní
předpis64),
h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku.
(5) K ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst. 1 písm. h) stavebník
připojí dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku
provedených průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků
na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do
dokumentace,
b) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením
umístění navrhované stavby, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na
nich, jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní
výkresy specifikující navrhovanou stavbu.
(6) K ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i) stavebník připojí
dokumentaci, která obsahuje
a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku
provedených průzkumů a měření, o splnění podmínek závazných stanovisek
64)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru ( vyhláška o požární prevenci ).
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dotčených orgánů a rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, a o jejich
zapracování do dokumentace,
b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu
a způsobu prací, údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení
vytěžených hmot, o způsobu jejich zhutňování a povrchové úpravě,
c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy,
d) situační výkres v měřítku zpravidla 1:500 s vyznačením navrhovaného
záměru, pozemků, na nichž se projeví jeho důsledky, včetně vyznačení
stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem nebo záplavových
území. Podle povahy a rozsahu záměru se připojí též charakteristické řezy
objasňující jejich výškové uspořádání nebo vytyčovací výkresy; u technicky
jednoduchých záměrů postačí potřebné geometrické parametry určující v
situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění.
(7) K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí
dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních
úprav podle § 104 odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje
jednoduchý technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy
specifikující navrhované stavební úpravy. Vyžaduje-li to zvláštní právní předpis,
stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav požárně
bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64).
(8) Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb
uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis.
§ 106
(1) Ohlášenou stavbu, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2 může
stavebník provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu; u dočasné stavby
souhlas obsahuje dobu jejího trvání. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů
ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz
podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil.
(2) Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené stavby souhlasí, ověří
předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle
stavebníkovi.
(3) Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době
bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl
stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od
ohlášení.
(1) Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými
požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími
dotčených orgánů, s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
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jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně
plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo
není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene
dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
(2) Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na
vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části
druhá a třetí správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi,
popis druhu a účelu stavebního záměru a dobu trvání u dočasné stavby, identifikační
údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž má být stavební záměr uskutečněn.
Ustanovení § 115 odst. 1 se použije přiměřeně. Souhlas nabývá právních účinků
dnem doručení stavebníkovi. Souhlas se doručí dotčeným orgánům, osobám
uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f), vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas
doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací, vyjma staveb
v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu a stavebníkovi spolu
s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím
identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Souhlas lze přezkoumat
v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl
právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
(3) Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.
Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného
stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.
(4) Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad
obdržel sdělení stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl
souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru již započato.
(5) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh a obsahové náležitosti souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 107
(1) Pokud by ohlášená stavba podle § 104 odst. 1 byla navržena v rozporu s
územně plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo umisťována v
nezastavěném území anebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu
(§ 105 odst. 3), stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení
ohlášené stavby zakáže. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení
stavby.
(2) Pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení podle § 104 odst. 2
písm. d) až p) byly v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, s regulačním plánem,
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územním rozhodnutím nebo územním souhlasem anebo se závazným stanoviskem
dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3), stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v
řízení, jejich provedení zakáže. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne
ohlášení stavby.
(3) Odvolání proti rozhodnutí, jímž stavební úřad zakázal provedení ohlášené
stavby, nemá odkladný účinek.
(1) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr
nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat.
(2) Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané
považuje za žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení
záměru nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti,
však v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Lhůta pro vydání
začíná běžet od právní moci usnesení podle odstavce 1.

ohlášení se
stavebního
maximálně
rozhodnutí

Stavební řízení
§ 108
Výrobky, které plní funkci stavby
(1) U výrobku, který plní funkci stavby, se k ohlášení podle § 105 připojí doklad
podle zvláštního právního předpisu39) prokazující shodu jeho vlastností s požadavky na
stavby podle § 156. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická
dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit
dodržení požadavků na stavby.
(2) Stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, zakáže umístění
nebo užívání výrobku, který plní funkci stavby, pokud nebylo prokázáno splnění
požadavků podle odstavce 1 nebo pokud by bylo narušeno životní prostředí v jeho okolí;
ze stejných důvodů může nařídit i jeho odstranění podle § 129 odst. 1 písm. a).
(1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo
zvláštní právní předpis jinak.
(2) Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž
provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.
(3) Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl
usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení.
Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních
záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad odloží a poučí stavebníka o
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oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle
§ 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí
jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107; což stavebníkovi sdělí.
Stavební řízení
§ 109
(1) Účastníkem stavebního řízení je pouze
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li
stavebníkem, nejde-li o případ uvedený v písmenu g),
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,
může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo
dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má
k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li
být jejich práva navrhovanou stavbou prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické
právo navrhovanou stavbou prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, můželi být toto právo navrhovanou stavbou prováděním stavby přímo dotčeno,
(g) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu35) ve
stavebním řízení, které se týká domu nebo společných částí domu anebo pozemku; v
případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá
právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu
činí více než jednu polovinu. osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis,
pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
rozhodnutí.
(2) Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
CELEX: 31985L0337
§ 110
(1) Žádost o stavební povolení obsahuje kromě obecných náležitostí základní
údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. identifikační
údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho
rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr
provádět a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil
provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu
jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
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(2) K žádosti stavebník připojí
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru
nemovitostí nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým
přístupem; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také
smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle
zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu“),
b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část,
zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,
c) plán kontrolních prohlídek stavby,
d) závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované
zvláštními právními předpisy4) , pokud je stavebník obstaral předem. rozhodnutí
dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními
předpisy 4),
e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem.
(3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní
úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných
stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje
se jedno další vyhotovení.
(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou
osobou, stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze
stavebníkovi.
(5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové
dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen
prokazovat vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně
prospěšné stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku
ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu,
pro který je určen.
(7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební
povolení účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru.
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§ 111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho
hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací
dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu územním
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo
územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu
v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou
osobou14) a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem,
d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
(2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.
(3) Zjistí-li stavební úřad, že
a) v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
b) projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů, s
územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví
k tomu přiměřenou lhůtu.
(3) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve
stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se doručuje
pouze stavebníkovi.
§ 112
(1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným
orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí
s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení,
že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případě řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení
podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
(2) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad
upustit, jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Upustí-li od
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ústního jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené
orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Zároveň je upozorní, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů
předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle
však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech
stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.
§ 113
(1) Stavební úřad může ve stavebním řízení na svůj náklad přizvat autorizovaného
inspektora; navrhne-li stavebník přizvat autorizovaného inspektora, hradí jeho náklady.
(2) Stavební úřad může ve stavebním řízení přizvat na svůj náklad projektanta,
kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více
projektanty nebo koordinací autorského dozoru (dále jen „hlavní projektant“); navrhne-li
stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho náklady.
(3) Doručuje-li se účastníkům řízení oznámení o zahájení řízení veřejnou
vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se
oznámení doručuje do vlastních rukou.
§ 114
Námitky účastníků řízení
(1) Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu
provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník
řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
(2) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
(3) O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad
rozhodne na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek dotčených
orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho
působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní
učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence
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práva nebo rozsahu vlastnických práv.
(4) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavce 1 a 2 musí být
účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.
§ 115
Stavební povolení
(1) Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby,
a pokud je to třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení.
Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné
podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně
požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. Podle potřeby
stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních
prohlídek stavby; může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
(2) U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost
k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného
povolení podle zvláštního právního předpisu9), stavební úřad může uložit ve stavebním
povolení provedení zkušebního provozu. V takovém případě předem projedná se
stavebníkem dobu trvání zkušebního provozu.
(3) Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
(4) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let
ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od
provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
(5) Účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou
vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a
vlastníkovi stavby, na které má být provedena změna, se však doručuje stavební povolení
do vlastních rukou.
(6) Obsahové náležitosti stavebního povolení a štítku s identifikačními údaji
stanoví prováděcí právní předpis.
§ 116
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Veřejnoprávní smlouva
(1) Se souhlasem dotčených orgánů může stavební úřad uzavřít se stavebníkem
veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební
povolení, a to za podmínek podle § 161 až 168 správního řádu; ustanovení § 167 odst. 3
správního řádu se nepoužije. Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy stanoví prováděcí
právní předpis.
(2) Stavební úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí
postup podle odstavce 1 osobám, které by byly účastníky stavebního řízení podle
zvláštního zákona.
(1) U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se
stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební
povolení.
(2) Stavebník předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který
obsahuje označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho
rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího
trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých
se stavba povoluje, podmínky pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a
podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se
zavazuje. Stavebník v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly
účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno. K návrhu připojí projektovou
dokumentaci a další podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.
Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v
místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných
stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby,
připojuje se jedno další vyhotovení.
(3) Stavební úřad přezkoumá, zda návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje
náležitosti podle odstavce 2, zda projektová dokumentace byla zpracována
projektantem a zda návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2. Stavební
úřad návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne předložení přijme, nebo
odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí; návrh odmítne vždy, pokud
projektová dokumentace není zpracována projektantem.
(4) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení,
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Stavebník je povinen předložit stavebnímu
úřadu veřejnoprávní smlouvu k vyznačení účinnosti spolu se souhlasy osob, které by
byly účastníky stavebního řízení. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad
ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez
zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu,
pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného
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stavebního úřadu.
(5) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její
účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze
prodloužit; odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně. Návrh na prodloužení účinnosti
musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že
osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením
účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení
postupem podle § 115 odst. 4; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti
veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 4.
(6) Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení
stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavby již byla
zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a
stavebníka postupem podle odstavce 1 až 4.
(7) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném
řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od
účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.
(8) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí stavební
povolení, a obsah a rozsah projektové dokumentace, stanoví prováděcí právní
předpis.
Zkrácené stavební řízení
Posouzení autorizovaným inspektorem
§ 117
(1) Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení
kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu
pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska
dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení (§ 109), a
nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací
nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro
zkrácené stavební řízení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu
o posouzení stavby, lze posouzený stavební záměr provést na základě oznámení
stavby stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska nebo
rozhodnutí dotčených orgánů a souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního
řízení (§ 109), a nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem označena jako
nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem..
(2) Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou
prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem.
Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem,
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nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo . Oznámení stavby
předkládá stavebnímu úřadu autorizovaný inspektor s certifikátem podle odstavce 3
bezodkladně po vystavení certifikátu. K oznámení dále připojí projektovou
dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem, doklad o právu podle §
110 odst. 2 písm. a), souhlasná závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů a souhlasy osob podle odstavce 1. Dokumentace se předkládá v jednom
vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, předkládá se dvojmo.
(3) Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou
dokumentaci a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 a že
navrhovaná stavba může být provedena. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost
vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vydání certifikátu a opatří ji svým podpisem
a razítkem se státním znakem České republiky. K certifikátu připojí návrh plánu
kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob,
které by byly účastníky stavebního řízení (§ 109). Autorizovaný inspektor vystavením
certifikátu stvrzuje, že projektová dokumentace a ostatní přikládané doklady splňují
podmínky podle § 111 odst. 1 a 2 a že jsou splněny i ostatní podmínky, za nichž by
bylo možno vydat stavební povolení. Na projektové dokumentaci tuto skutečnost
vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení certifikátu a opatří ji svým
podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. K certifikátu připojí návrh
plánu kontrolních prohlídek stavby, vyhodnocení souhlasných závazných stanovisek
a rozhodnutí dotčených orgánů a souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního
řízení (§ 109).
(4) Pokud ve vyjádřeních podle odstavce 1 byly uplatněny námitky proti provádění
stavby, autorizovaný inspektor je posoudí a projedná s osobami, které je uplatnily. Způsob
vypořádání námitek a závěry, popřípadě podklady, z nichž vycházel, připojí autorizovaný
inspektor k certifikátu podle odstavce 3. Nepodaří-li se při vypořádání námitek odstranit
rozpory mezi osobami, které by jinak byly účastníky řízení, předloží jejich vyjádření
spolu s projektovou dokumentací a závaznými stanovisky dotčených orgánů stavebnímu
úřadu, který zajistí vypořádání námitek podle § 114 nebo usnesením rozhodne o
námitkách ve své působnosti anebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro
zkrácené řízení.
Stavební úřad sdělí autorizovanému inspektorovi na požádání
informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 109 odst. 1
písm. g). Pokud osoby podle odstavce 1 uplatnily námitky, které by mohly uplatnit
podle § 114 odst. 1 stavebního řízení, autorizovaný inspektor je posoudí a projedná
s těmito osobami. Ustanovení § 114 odst. 2 se použije obdobně. Způsob vypořádání
námitek a závěry, popřípadě podklady, z nichž vycházel, připojí autorizovaný
inspektor k certifikátu podle odstavce 3. Nepodaří-li se při vypořádání námitek
odstranit rozpory mezi osobami, které by byly účastníky stavebního řízení, je stavba
nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem a certifikát nelze vystavit.
(5) Certifikát, ověřenou dokumentaci s vyznačenými údaji a přílohy podle
odstavce 3 příslušný stavební úřad eviduje a využívá pro kontrolní prohlídky stavby.
(6) Náležitosti oznámení podle odstavce 1, jakož i obsah a strukturu certifikátu
stanoví prováděcí právní předpis.
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§ 117a
(1) Jestliže je třeba stanovit podmínky pro provedení oznámeného stavebního
záměru nebo podmínky pro ochranu veřejných zájmů, vydá stavební úřad do 30 dnů
ode dne podání oznámení podle § 117 odst. 2 usnesení, že oznámený stavební záměr
projedná ve stavebním řízení; usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi, proti
tomuto usnesení se nelze odvolat. Pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve
stavební úřad současně stavebníka k doplnění dalších dokladů, maximálně však v
rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Stavební řízení je zahájeno dnem podání
oznámení; podané oznámení se považuje za žádost o stavební povolení. Lhůta pro
vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první.
(2) Není-li třeba postupovat podle odstavce 1 a oznámení stavby splňuje všechny
náležitosti podle § 117 odst. 2, stavební úřad je spolu s certifikátem autorizovaného
inspektora vyvěsí na úřední desce po dobu 30 dnů. Stavební úřad umožní dotčeným
orgánům a osobám uvedeným v § 117 odst. 1 nahlížet do podkladů pro vystavení
certifikátu.
(3) Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o stavbě na úřední desce mohou
osoby uvedené v § 117 odst. 1 podat námitky proti vydání certifikátu z důvodu, že
nebyl opatřen jejich souhlas s provedením stavebního záměru, nebo že vydaný
certifikát neodpovídá podkladům, na jejichž základě souhlas udělily; k jiným
námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit výhrady
proti vydání certifikátu z důvodu, že nebylo opatřeno jejich souhlasné závazné
stanovisko nebo rozhodnutí, anebo že vydaný certifikát je v rozporu s jejich
závazným stanoviskem nebo rozhodnutím. Stavební úřad je povinen sám z moci
úřední učinit úkon obdobný výhradě, má-li za to, že nebyla splněna některá
z podmínek vystavení certifikátu. Podání námitky nebo uplatnění výhrady, jakož i
postup stavebního úřadu podle předchozí věty má odkladný účinek.
(4) O úkonech podle odstavce 3 stavební úřad bezodkladně vyrozumí
stavebníka a vyžádá k nim vyjádření autorizovaného inspektora. Ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy obdržel toto vyjádření, předloží oznámení o stavbě spolu s certifikátem
a ostatními podklady k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl příslušný
rozhodnout o odvolání proti stavebnímu povolení.
(5) Správní orgán, jemuž byla věc předložena podle odstavce 4, přezkoumá
vydání certifikátu z hlediska souladu s právními předpisy. Nepřihlíží při tom k
vadám postupu autorizovaného inspektora, o nichž nelze mít důvodně za to, že
mohly mít na soulad certifikátu s právními předpisy vliv; tím však není dotčena
odpovědnost autorizovaného inspektora za škodu. Po posouzení věci rozhodne
a) o tom, že oznámení nemá právní účinky, shledá-li vystavení certifikátu v rozporu
s právními předpisy,
b) o vrácení věci stavebnímu úřadu k provedení stavebního řízení, jestliže bylo třeba
postupovat podle odstavce 1; toto rozhodnutí má účinky usnesení vydaného podle
odstavce 1, právním názorem uvedeným v jeho odůvodnění je stavební úřad vázán,
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c) o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo nedůvodnost.
Rozhodnutí se doručuje stavebníkovi, autorizovanému inspektorovi, osobám, které
podaly námitky a dotčeným orgánům, které uplatnily výhrady. Proti rozhodnutí se
nelze odvolat. Spis se ukládá u stavebního úřadu.
(6) Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným
uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3, nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo
oznámeno rozhodnutí podle odstavce 5 písm. c).
(7) Vznikne-li stavebníkovi právo oznámený stavební záměr provést v důsledku
marného uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3, stavební úřad o tom učiní bez
zbytečného odkladu záznam do spisu. Na požádání stavebníka vyznačí datum vzniku
oprávnění na kopii oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací,
datum vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
a její podpis.
(8) Po vzniku práva provést oznámený stavební záměr stavební úřad doručí
stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o posuzované stavbě.
(9) Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do 2 let. Lhůta
začíná běžet dnem následujícím po dni vzniku oprávnění podle odstavce 6. Stavební
úřad může tuto lhůtu prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před
jejím uplynutím. Podáním žádosti se běh lhůty staví.
§ 118
Změna stavby před jejím dokončením
(1) Stavební úřad může na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního
nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných
náležitostí popis změn a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve
zkráceném stavebním řízení. K žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby,
nebo kopie ověřené projektové dokumentace s vyznačením navrhovaných změn.
(2) Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky
řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního,
případně územního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, a
rozhodne o ní. Na řízení a povolení se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním,
případně územním řízení. Změnu stavby lze projednat a povolit též ve zkráceném
stavebním, případně územním řízení
(3) Změnu stavby, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, stavební
úřad, popřípadě autorizovaný inspektor, bylo-li ve věci vedeno zkrácené stavební řízení,
schválí při kontrolní prohlídce zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého
záznamu o stavbě; podle okolností vyznačí změnu též v ověřené projektové dokumentaci.
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Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí,
veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený
orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí.
(4) Změnu ohlášené stavby lze provést na základě souhlasu stavebního úřadu
s jejím ohlášením. Přitom se postupuje přiměřeně podle § 105 až 107.
(1) Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením
vydaným podle tohoto zákona. Za povolení stavby se považuje souhlas stavebního
úřadu s provedením stavebního záměru podle § 106, stavební povolení podle § 115,
veřejnoprávní smlouva podle § 116, certifikát vydaný autorizovaným inspektorem
podle § 117 a 117a, opakované stavební povolení a dodatečné povolení stavby podle §
129, územní rozhodnutí, ve kterém stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k
provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení. Změnu stavby před jejím dokončením
lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.
(2) Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním
rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li
změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné
rozhodnout o této změně ve spojeném řízení, ustanovení § 94 a 94a se použijí
přiměřeně.
(3) Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce
povolit změnu stavby před jejím dokončením. Žádost obsahuje kromě obecných
náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou
projektovou dokumentací. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby,
popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí
navrhované změny. Žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad
projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se
změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením
se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.
(4) Změnu ohlášené stavby lze provést na základě ohlášení. Přitom se
postupuje přiměřeně podle § 105 až 107. To platí i pro změnu stavby prováděné
podle územního rozhodnutí (§ 78 odst. 6) nebo územního souhlasu (§ 78 odst. 4).
Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy
za podmínek § 116, změnu stavby prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze
dohodnout podle § 166 správního řádu, podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy
v těchto případech je souhlas osob, které by byly účastníky stavebního řízení podle
odstavce 3.
(5) Změna stavby před dokončením může být prováděna na základě
oznámení stavebnímu úřadu za podmínek § 117 a 117a.
(6) Změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního
řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní
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prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez
zbytečného odkladu zaznamená do spisu, podle okolností vyznačí změnu též
v ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká
podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením
do protokolu se změnou souhlasí.

Díl 2
Užívání staveb
§ 119
(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání,
pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2
písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy
(§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena
v souladu s ním, uvedenou v § 103 odst. 1) písm. e) bod 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě
část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení
nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo stavby
ohlašované podle zvláštního právního předpisu65) anebo byla prováděna na podkladě
veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora
podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo
dodatečného povolení stavby podle § 129 lze užívat na základě oznámení stavebnímu
úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními
právními předpisy 41) .

(2) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla
provedena v souladu s rozhodnutím o umístnění nebo jiným úkonem nahrazujícím
územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou
dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě
rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů,
a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné
provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život
nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
65)

Například § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem
nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo
projektová dokumentace, posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných
technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová
dokumentace zpracována.
§ 120
(1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním
stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení
stavebník uvede označení stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný
termín dokončení stavby a zahájení jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k
němuž byla stavba povolena, může být započato, následující den po kontrolní prohlídce
stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek
podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím,
které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.
(2) Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní
prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat
anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo
nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání
stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno podle § 119 odst. 2. Obdobně postupuje
stavební úřad u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo
užívané bez předchozího oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby
nemá odkladný účinek.
(3) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu stavby
prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení
též vlastník stavby.
(4) Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání stavby
zakázáno, může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu
stavebního úřadu, že stavbu lze užívat.
(5) Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat
stavbu na kopii oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací,
datum vyznačení, otisk úředního razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
a její podpis.
(6) Pokud nebyly splněny podmínky pro vznik práva začít s užíváním stavby,
stavební úřad prohlásí rozhodnutím, že toto právo nevzniklo. Pokud stavební úřad
zjistí, že bylo s užíváním stavby započato, řízení zastaví usnesením poznamenaným
do spisu a postupuje podle § 129. Řízení lze zahájit do 1 roku ode dne podání
oznámení.
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(57) Náležitosti oznámení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 121
(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby
podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující
polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení
stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému
stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci.
Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické
části skutečného provedení stavby vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru
nemovitostí doloží stavebník též vyhotovení geometrického plán.u na tuto stavbu. Pokud
je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází
k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba
nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení
vydala obecně závaznou vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že
příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu
technické mapy obce.
(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo
evidenční41b), případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených
v odstavci 1 vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního,
případně orientačního.
§ 122
Kolaudační souhlas
(1)
Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například,
nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro
shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro
ubytování odsouzených a obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení
zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze
na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný
stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný
termín jejího dokončení Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy4).
41a

) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
§ 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
41b
) § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
66)
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Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22), zajistí stavebník
geometrický plán.
(2) Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín
provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, a současně uvede, které doklady při ní
stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60
dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
(3) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zejména zkoumá, zda byla
stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního
povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na
výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem
vyžadováno zkoumá splnění podmínek podle § 119 odst. 2. Dále zkoumá, zda skutečné
provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící
bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, vydá
do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je
dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Kolaudační souhlas není správním
rozhodnutím. Na vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1
roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci
v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne,
kdy souhlas nabyl právních účinků.
(4) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo
rozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, stavební úřad kolaudační souhlas
nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže;
účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby.
Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí písemně odstranění
nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá
kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.
(5) Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce
1 též odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě
může stavební úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační
souhlas na základě tohoto posudku.
(6) Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a náležitosti
kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 123
Předčasné užívání stavby
(1) Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení
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k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný
vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo
životní prostředí. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se
zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného
užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání
stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů a údaje určující polohu definičního bodu
stavby a adresního místa41a). Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání
stavby, stavební úřad postupuje obdobně podle § 121 odst. 2.
(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného
užívání stavby, stavební úřad žádost zamítne.
(4) Po dokončení stavby se podle okolností postupuje podle § 122, popřípadě
podle § 120 nebo 124.
(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 124
Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené
stavby podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení zkušebního provozu
uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na podkladě požadavku dotčeného
orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě. stanovit
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po
provedení zkušebního provozu. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního
provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro
plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků
zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby
podle dokumentace či projektové dokumentace. Zkušební provoz stavební úřad
povolí na odůvodněnou žádost stavebníka nebo nařídí na základě požadavku
dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. V rozhodnutí uvede zejména
dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky,
popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby.
Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu. Zkušební provoz lze povolit jen na základě souhlasného
závazného stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu. Stavební úřad může
též v případě nutnosti pro provedení zkušebního provozu uloženého podle § 115
odst. 2 stanovit novým rozhodnutím další podmínky. Za doby trvání zkušebního
provozu lze bez předchozího řízení vydat nové rozhodnutí o prodloužení doby trvání
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zkušebního provozu.
(2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je stavebník a vlastník stavby.
§ 125
Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou
dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení.
V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není
v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení
stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému
vlastníkovi stavby.
(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla
stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým
uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to,
že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.
(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí,
aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná
dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení
zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit
nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle
vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li
sám stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního
úřadu. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu
úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o
vydání kolaudačního souhlasu.
(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků
jednotek podle zvláštního právního předpisu35).
(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 126
Změna v užívání stavby
(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí,
v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve
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stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.
Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu
vymezenému v povolení stavby.
(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby
nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život
a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen
na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím
není dotčeno., nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno.
(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s záměry územního plánování
územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými
požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními
právními předpisy.
(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která
vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení, postupuje se podle § 105 až 117. Po dokončení
změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 nebo 122.. Pokud je změna
v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje ohlášení
nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle
charakteru změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117a.
V ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se
současně uvede navrhovaná změna v užívání. Po dokončení změny stavby se podle
okolností postupuje podle § 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo žádosti o
kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání.
§ 127
(1) Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě oznámení
osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby.
Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky.
K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže
existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby
se změnou v užívání, a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními
právními předpisy4).
(2) Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, zašle do 30 dnů ode
dne jejího oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. V opačném případě rozhodnutím,
které je prvním úkonem v řízení, ve stejné lhůtě změnu v užívání stavby zakáže. Pokud
stavební úřad ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nevyjádří se změnou v užívání stavby
souhlas ani ji nezakáže, má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí.
(3) Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější
posouzení jejích účinků na okolí, stavební úřad do 30 dnů od oznámení změny písemně
vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady
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nezbytné pro řízení. Dnem jejich předložení je zahájeno řízení o změně v užívání stavby.
(4) Náležitosti obsahu oznámení, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby
stanoví prováděcí právní předpis.
(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby,
oznamuje stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo
prokáže právo změnit užívání stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění
zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K oznámení se připojí doklad
o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo
ověřit v katastru
nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v
užívání, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání
jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby
vyžaduje a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná
zvláštními právními předpisy4).
(2) Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje
podmínky podle § 126 odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nevyžaduje podrobnější
posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit
podmínky pro užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební
úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení.
(3) Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a
třetí správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis
stavby, dosavadní účel užívání a vymezení nového účelu užívání. Souhlas nabývá
právních účinků dnem doručení oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům
a vlastníkovi stavby, pokud není oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu
s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací. Souhlas lze přezkoumat
v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl
právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna
v užívání stavby nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání
stavby, rozhodne usnesením, že oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto
usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. Podané
oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání stavby; řízení je
zahájeno dnem podání oznámení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od
právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby nezbytné,
vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou
osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení
ke změně v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový
účel užívání stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků
řízení.
(5) Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební
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úřad současně s vydáním usnesení podle odstavce 4 oznamovatele k podání žádosti
podle § 81. V takovém případě stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu
užívání stavby na území s řízením o změně v užívání stavby; písemnosti ve
společném řízení se doručují podle § 87.
(6) Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o
změně v užívání stavby a jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

Díl 3
Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
§ 128
Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu,
s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest. Jde-li o
stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),
připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke
stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru
nemovitostí.
(2) Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového
záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení. Povinnosti vlastníka odstraňované
stavby, stanovené zvláštními právními předpisy4), nejsou dotčeny.
(3) Pokud stavební úřad stavebníkovi sdělí, že stavbu lze odstranit jen na základě
povolení, určí současně, jaké podklady je třeba doplnit. Dnem jejich předložení
stavebnímu úřadu je zahájeno řízení. Povolení k odstranění stavby podle odstavce 2 vydá
stavební úřad rozhodnutím po projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány.
(4) Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno
stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může
její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb,
v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro
odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu14).
(5) Odstranění terénních úprav a zařízení nevyžaduje ohlášení, pokud stavební
úřad ve stavebním povolení nestanovil jinak. V takovém případě se použije ustanovení
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odstavců 1 až 4 přiměřeně.
(6) Pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu, terénní úpravy nebo udržovací práce
týkají nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové
zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru, stavební úřad ve
lhůtě podle odstavce 2 stavebníkovi sdělí, že stavbu, terénní úpravy nebo zařízení lze
odstranit jen na základě povolení.
(7) Náležitosti ohlášení, dokumentace bouracích prací a povolení stanoví
prováděcí právní předpis.
(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit
stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1
písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní
údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob odstranění
stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací,
statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují
stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení
dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření
dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad
prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v
katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která
obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací,
informaci o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím
vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v
působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Ohlášení
záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu povolil; zaniklli, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení.
(2) Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba
stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany
veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas
s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.
(3) Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí
správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi, údaje o místu a
účelu stavby a způsob provedení bouracích prací. Souhlas nabývá právních účinků
dnem doručení vlastníkovi. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi.
Vlastníkovi se doručí spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací. Souhlas lze
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas
nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni
nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.
(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou
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splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr
odstranit stavbu projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi,
proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Podané ohlášení se považuje za žádost o
povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení. Lhůta pro
vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Pokud je
to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně vlastníka
k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených
případech podána přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává; pro
obsah žádosti se použije odstavec 1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce bytu,
nebytového prostoru nebo pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě
náležitostí souhlasu podmínky pro odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana
veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno
stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení,
může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru.
U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má
oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního
předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené zvláštními
právními předpisy4), nejsou dotčeny.
(6) O povolení odstranění stavby se vede řízení, pokud se ohlášený záměr
odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace nebo památkové zóny32), a závazné stanovisko orgánu státní památkové
péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se
vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž
je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví
podmínky pro provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených
případech považuje za žádost a dnem jeho podání je zahájeno řízení o povolení
odstranění stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo
pozemku.
(7) U odstranění terénních úprav a zařízení se použije ustanovení odstavců 1
až 7 přiměřeně.
(8) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací,
souhlasu, rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
§ 129
(1) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě,
odstranění stavby
a) která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost,
životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního
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úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu nebo
zařízení, které jsou kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního
předpisu32),
b) prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, nebo
c) u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.
(2) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavební nebo
její vlastník prokáže, že
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně
plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním
opatřením o asanaci území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje
nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem
chráněným zvláštním právním předpisem.
(3) U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu
vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím
odstranění. Pokud půjde o stavbu uvedenou v odstavci 2, stavebník nebo vlastník požádá
o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti
o stavební povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení
o podané žádosti; v tomto řízení postupuje podle § 111 až 115. Bude-li stavba dodatečně
povolena, řízení o odstranění stavby zastaví.
(4) Bude-li předmětem dodatečného povolení stavba již dokončená, může v něm
stavební úřad vyjádřit souhlas s jejím užíváním. U dokončené stavby, kterou lze užívat jen
na základě kolaudačního souhlasu, vyzve stavební úřad stavebníka k podání žádosti o jeho
vydání.
(5) Stavební úřad nařídí odstranění dočasné stavby, u které uplynula stanovená
doba jejího trvání. Pokud vlastník stavby požádá o prodloužení doby trvání stavby nebo
o změnu v jejím užívání, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení
o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti
vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
(6) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez
stavebního povolení nebo sdělení stavebního úřadu k ohlášení anebo v rozporu s ním
provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje
stavební úřad podle odstavce 3.
(7) U terénních úprav, a staveb, které podléhají pouze územnímu rozhodnutí, a u
zařízení se postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně. Vydané dodatečné povolení
nahrazuje územní rozhodnutí.
(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby
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a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví
osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a
její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil
závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se
podle zvláštního právního předpisu32,
b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo
provedené bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem
anebo v rozporu s ním včetně certifikátu autorizovaného inspektora, a stavba
nebyla dodatečně povolena,
c) vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5,
d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani
ohlášení stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními
předpisy, nebo vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li
vlastník stavby znám,
e) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle
rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo
pravomocně zrušeno v přezkumném řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba
nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení,
f) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání
a nebyla povolena změna v užívání, nebo
g) vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula
stanovená doba jejího trvání.
(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b).
V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve
lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o
dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to,
že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník
nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební
úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o
stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti
o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady
předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel
předloží podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném
povolení stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115;
ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou
osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna
oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek
účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o
uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.
(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud
stavebník nebo její vlastník prokáže, že
a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením
o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo
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s předchozími rozhodnutími o území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis
zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem
chráněným zvláštním právním předpisem.
Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li
předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví
podmínky pro její dokončení.
(4) U stavby podle odstavce 1 písm. d) stavební úřad nenařídí odstranění
stavby pokud nebylo prokázáno porušení právních předpisů nebo vlastník porušení
právních předpisů dodatečně napravil; stavební úřad řízení o odstranění stavby
zastaví usnesením poznamenaným do spisu. Dodatečné povolení se nevydává.
(5) U stavby podle odstavce 1 písm. e) vede stavební úřad opakované stavební
řízení. Za žádost se pro tento účel považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle
stavebního zákona vydáno následně zrušené rozhodnutí nebo opatření.
V opakovaném stavebním řízení postupuje stavební úřad podle § 109 až 115;
doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované projednání
stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po nabytí
právní moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném stavebním řízení
stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí
odstranění stavby.
(6) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce 1 písm. f).
V oznámení zahájení řízení vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost
o změnu v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo
ve změně na stavbu trvalou. Pokud vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad
řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti; na řízení se
přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti vyhověno, stavební úřad řízení
o odstranění stavby zastaví.
(7) U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6
přiměřeně. Vydané dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí.
(8) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které
byly bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním
provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje
stavební úřad podle odstavců 2 a 3 přiměřeně.
(9) V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat
provedení prací k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro
její užívání a k jejich provedení je nezbytná projektová dokumentace nebo jiné
podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, na které má být nařízení
odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve stanovené lhůtě. Nesplní-li vlastník
uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci nebo jiné podklady stavební
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úřad na náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka stavby předem
upozornit.
(10) Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které
mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná
stavba umístěna nebo stavbám na nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo
jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být
odstraňováním stavby přímo dotčena.
CELEX: 31985L0337

§ 130
Podmínky povolení nebo odstranění stavby
(1) V povolení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav anebo zařízení
stanoví stavební úřad podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na
stavby, podmínky pro archivování dokumentace, popřípadě požadavky k úpravě pozemku
po odstranění stavby. Může též uložit vlastníku stavby povinnost předložit návrh
technologického postupu prací při odstraňování stavby, včetně nutných opatření
k vyloučení, omezení či ke kompenzaci případných negativních důsledků na životní
prostředí v okolí stavby.
(2) Jestliže o odstranění stavby rozhodl soud, požádá povinná osoba stavební úřad
o stanovení podmínek pro odstranění stavby; rozhodnutí, kterým se podmínky stanoví, je
prvním úkonem v řízení.
§ 131
Náklady na odstranění stavby
(1) Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno.
(2) Ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která
v souvislosti s odstraňováním stavby vznikla na sousední stavbě nebo pozemku, pokud
nebyla způsobena jejich závadným stavem. Náklady nutných zabezpečovacích prací, které
je nutno provést pro závadný stav sousední stavby, nese vlastník této stavby.
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§ 131a
Vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto
skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

HLAVA II
STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU
§ 132
Společné zásady
(1) Stavební úřady vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany
veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad
plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných
k jeho provedení.
(2) Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu
a)
b)
c)
d)

provádět kontrolní prohlídky stavby,
nařizovat neodkladné odstranění stavby,
nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,
nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném
stavebním pozemku,
e) nařizovat provedení udržovacích prací,
f) nařizovat vyklizení stavby,
g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
(3)Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního
úřadu,
b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
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c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí,
zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě
nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům
živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se
nebezpečí takových účinků snížilo,
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo
provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek
bezbariérového užívání stavby.
(4) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně na terénní úpravy a zařízení.
(5) Stavební úřad v rozhodnutí odůvodní konkrétní veřejný zájem, který zásah
vyžaduje.

Kontrolní prohlídka stavby
§ 133
(1) Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené
v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním
kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby,
nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést
kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných
případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.
(2) Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjišťuje zejména
a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby
anebo pozemku,
b) zda je stavba prováděna , technicky správně a v náležité kvalitě, popřípadě použití
stanovených stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové
dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo
jednoduchý záznam o stavbě,
c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí,
d) zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její
okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo
jednoduchý záznam o stavbě a měření,
e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,
f) zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,
g) zda je řádně prováděna údržba stavby,
h) zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.
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(3) Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace,
popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.
(4) Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se
kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí
a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby
přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.
(5) Stavební úřad vede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních
prohlídkách jednotlivých staveb. Z této evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní
prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.
(6) Na provádění prohlídek stavby se nevztahují zvláštní právní předpisy o státní
kontrole42). Pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení
§ 172 odst. 2 až 6 obdobně.
§ 134
(1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím
dokončením (§ 118 odst. 3).
(2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to
přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka,
osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost
oprávnění podle zvláštního právního předpisu14) (dále jen „stavbyvedoucí“) nebo osobu
vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali
nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž vyzvat, aby předložily potřebné doklady,
například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních výrobků.
(3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí,
kterým zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací
a stanovit podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez
předchozí výzvy. Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti
němu nemá odkladný účinek.
(4) ) Pokud je stavba prováděna bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu
anebo v rozporu s ním , vyzve stavební úřad stavebníka k bezodkladnému zastavení prací
a zahájí řízení . podle § 129 odst. 3 Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez
rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním,
vyzve stavební úřad podle povahy věci stavebníka nebo vlastníka stavby k
bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129. Není-li výzvě vyhověno,
stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě. Rozhodnutí je
prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek.
42)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
146

(5) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku
staveb podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení
a pro kontrolní prohlídku na stavebním pozemku.
(6) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah
zjišťování prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí
právní předpis.
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
§ 135
(1) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby
a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí
zřícením.
(2) Stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích
prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat,
není-li nutné ji neodkladně odstranit.
(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí odstranění stavby nebo nutné
zabezpečovací práce podle odstavců 1 a 2 stavební úřad prostřednictvím stavebního
podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven; takovému podnikateli může
stavební úřad provedení prací nařídit.
(4) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 stavební úřad kontrolní prohlídkou
stavby, na kterou přizve účastníky řízení, zjišťuje pouze její skutečný stav a rozhodne
o nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací, popřípadě
vyklizení stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení stavby
může stavební úřad nařídit i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby.
(6) Náklady vynaložené na neodkladné odstranění stavby a na nutné
zabezpečovací práce nese vlastník stavby. Pokud stavební úřad zajistil provedení prací
podle odstavce 3 stavebním podnikatelem a vlastník se s tímto podnikatelem nedohodl na
úhradě nákladů, uhradí je a na vlastníkovi vymáhá obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem.
§ 136
(1) Neodkladné odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací,
popřípadě vyklizení stavby může stavební úřad nařídit i ústně při kontrolní prohlídce,
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pokud jsou závadným stavem stavby bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob nebo
zvířat.
(2) O průběhu kontrolní prohlídky podle odstavce 1 pořídí stavební úřad protokol,
který obsahuje zjištěné skutečnosti a má náležitosti potvrzení o ústně vyhlášeném
rozhodnutí podle správního řádu; obdrží jej účastníci kontrolní prohlídky. Písemné
vyhotovení vyhlášeného rozhodnutí doručí stavební úřad účastníkům řízení bez
zbytečného odkladu dodatečně.
(3) Zvláštní právní předpisy upravující postup při řešení havarijních stavů
a zabezpečovacích prací43) nejsou dotčeny.

§ 137
Nezbytné úpravy
(1) Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo
zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy
a) jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní
prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi
včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným
zářením,
b) jimiž se odstraňují jiné hygienické, bezpečnostní, požární a provozní závady
a závady na elektrickém zařízení stavby,
c) jimiž bude vyhověno požadavkům obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
uplatněným příslušnými orgány (§ 175),
d) v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
e) spočívající v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále úpravy, jimiž se
stavba vybavuje sociálním nebo jiným hygienickým zařízením,
f) k zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu
s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod nebo k zamezení
vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,
g) spočívající v konzervaci rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno nebo
zastaveno,
h) jimiž se zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby,
i) jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického dědictví.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně i pro terénní úpravy a zařízení podle
tohoto zákona.
43)

) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva.
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(3) Nezbytné úpravy podle odstavce 1 může stavební úřad nařídit pouze v případě,
že stavba nebo zařízení nejsou postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými
povolením stavebního úřadu. Jsou-li stavba nebo zařízení postaveny a užívány v souladu
s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytné
úpravy podle odstavce 1 jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu
újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly.
(4) Nevyžaduje-li nezbytná úprava, která má být nařízena, projektovou
dokumentaci nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad provedení úpravy a stanoví rozsah,
způsob a podmínky jejího provedení.
(5) Vyžaduje-li provedení nezbytných úprav projektovou dokumentaci nebo jiné
podklady, stavební úřad nejdříve nařídí jejich opatření vlastníku stavby nebo stavebního
pozemku, na kterých mají být úpravy provedeny, a stanoví lhůtu k jejich předložení.
Současně rozhodne o poskytnutí zálohy stavebního příspěvku na úhradu nákladů na
pořízení této dokumentace a o podmínkách jejího vyplacení. Nesplní-li vlastník uloženou
povinnost, opatří potřebné podklady stavební úřad na jeho náklad; na tento postup musí
vlastníka předem upozornit.
(6) Po opatření dokumentace či jiných podkladů postupuje stavební úřad obdobně
jako v odstavci 4. Ukončení prací spojených s nezbytnými úpravami vlastník stavby nebo
stavebního pozemku oznámí stavebnímu úřadu.
§ 138
Stavební příspěvek
(1) Vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku,
kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav podle § 137 odst. 1 písm. c) až i) nebo
nezbytných opatření podle zvláštního právního předpisu44), náleží na úhradu nákladů
stavební příspěvek, pokud o něj požádá. Stavební příspěvek se poskytuje na úhradu té
části nákladů, které se přímo týkají provedení nařízených nezbytných úprav.
(2) V žádosti o poskytnutí příspěvku musí být uvedeno, pro které nařízené
nezbytné úpravy je příspěvek požadován a v jaké výši.
(3) Stavební příspěvek se poskytuje v penězích. S výjimkou úprav nařízených
podle § 137 odst. 1 písm. c) příspěvek poskytuje stavební úřad, který nezbytné úpravy
nařídil. O poskytnutí příspěvku vydává rozhodnutí, ve kterém stanoví výši příspěvku
a způsob jeho poskytnutí. Účastníkem řízení je pouze žadatel.
(4) Stavební příspěvek se neposkytne, mají-li být nařízenými nezbytnými
úpravami odstraněny závady vzniklé porušením nebo neplněním povinností vlastníka,
44)

§ 35 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.
102/2000 Sb.
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stanovených tímto zákonem či jiným právním předpisem. Příspěvek se též neposkytne,
lze-li zajistit úhradu nákladů na provedení nařízených nezbytných úprav nebo na
zpracování projektové dokumentace podle zvláštních právních předpisů.
(5) Obsahové náležitosti rozhodnutí o poskytnutí příspěvku stanoví prováděcí
právní předpis.
§ 139
Údržba stavby
(1) Není-li stavba řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy stavebního
úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí, může stavební úřad
vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy. Náklady udržovacích prací nese vlastník
stavby. Nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni umožnit provedení nařízených
udržovacích prací.
(2) U stavby určené k užívání veřejností může stavební úřad nařídit jejímu
vlastníkovi, aby mu předložil časový a věcný plán udržovacích prací na jednotlivých
částech stavby a na technologickém či jiném zařízení.
§ 140
Vyklizení stavby
(1) Jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví
osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné
zabezpečovací práce podle § 135 odst. 1 a 2, stavební úřad nařídí všem osobám, které se
ve stavbě zdržují, aby ji neprodleně vyklidily. Podle okolností též nařídí, aby ze stavby
byla vyvedena zvířata.
(2) Stavební úřad může nařídit provedení vyklizovacích prací oprávněné osobě2),
která je způsobilá vyklizení provést. Může jí též nařídit odstranění přenosných věcí nebo
i částí stavby a zařízení, které je možné bez ohrožení života a zdraví osob ze stavby
vyjmout.
(3) Nařizuje-li stavební úřad vyklizení stavby a hrozí nebezpečí z prodlení, omezí
řízení na zjištění stavu kontrolní prohlídkou a na vydání ústního nařízení vyklizení; o jeho
obsahu musí být sepsán protokol, který má náležitosti potvrzení o ústně vyhlášeném
rozhodnutí podle správního řádu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o nařízení vyklizení
stavby doručí stavební úřad vyklizovaným osobám, vlastníkovi stavby, vyklizující osobě
a obci bez zbytečného odkladu dodatečně.
(4) Má-li být nařízeno vyklizení bytu nebo místnosti sloužící k bydlení, musí být
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pro vyklizované osoby zajištěno alespoň přístřeší45); obce jsou povinny v mezích své
působnosti na výzvu stavebního úřadu poskytnout potřebnou součinnost.
(5) Zvláštní právní předpisy upravující vyklizování staveb pro bezprostřední
ohrožení života nebo zdraví osob43) nejsou dotčeny.
§ 141
Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
(1) Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných
zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo
zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva
k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých
pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem
řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku nebo
stavby mají být práce prováděny.
(2) Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí dbát, aby
co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi
nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední
pozemek nebo stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné
dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody.
§ 142
Účastníci řízení
(1) Účastníkem řízení podle § 135, 137, 139 a 140 je osoba, která má vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních
pozemků a staveb na nich, jestliže toto právo může být rozhodnutím přímo dotčeno.
(2) Nájemci bytů a nebytových prostor jsou účastníky řízení, jen pokud jejich
práva vyplývající z nájmu mohou být přímo dotčena realizací nařízení stavebního úřadu
podle odstavce 1.
(3) Účastníkem řízení je i stavební podnikatel, kterému má být nařízeno provedení
neodkladného odstranění stavby nebo nutných zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 3,
a oprávněná osoba2), které bylo nařízeno provedení vyklizovacích prací podle § 140 odst.
2.
(4) Uplatní-li účastník řízení podle odstavce 1 až 3 námitku občanskoprávní
povahy, o které stavební úřad nemůže rozhodnout na základě obecných požadavků na
45)

Občanský zákoník.
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výstavbu, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, a jde o řízení,
kde hrozí nebezpečí z prodlení, učiní si stavební úřad o námitce úsudek a rozhodne ve
věci. Účastníka řízení poučí o právu uplatnit námitku u soudu.

HLAVA III
AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR
§ 143
(1) Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu,
která
a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem,
b) dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je
autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu14),
c) prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení
provádění staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné
způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17),
d) prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším
3 měsíců ,
e) prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při
zkoušce před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní
rozvoj,
f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření
České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) může být autorizovaným inspektorem
výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, výzkumného pracoviště nebo vědeckého
ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi.
(3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen
zaplatit správní poplatek podle zvláštního právního předpisu18).
(4) Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé
území České republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez
45a

) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
18
) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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vykonání zkoušky nejvýše o deset roků, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného
inspektora soustavně vykonával.
(5) Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví
prováděcí právní předpis.
(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje
ministerstvo podle zákona o uznávání odborné kvalifikace45a). V případě zjištění
podstatného rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání odborné
kvalifikace se úroveň teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání
autorizovaného inspektora ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo
slovenském jazyce.
§ 144
(1) Funkce autorizovaného inspektora zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) písemným prohlášením autorizovaného inspektora o ukončení činnosti doručeným
ministru pro místní rozvoj,
c) uplynutím lhůty podle § 143 odst. 4, nebo
d) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl autorizovaný inspektor zbaven
způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním
úkonům omezena.
(2) Ministr pro místní rozvoj rozhodne o odvolání autorizovaného inspektora,
a) jestliže při své činnosti opakovaně nebo závažně porušil veřejné zájmy, které měl
chránit, nebo se dopustil jednání neslučitelného s postavením autorizovaného
inspektora, nebo
b) pokud přestal být osobou bezúhonnou podle § 145.
(3) Ministr pro místní rozvoj může rozhodnout o odvolání autorizovaného
inspektora též pro jeho nečinnost delší než 3 roky.
(4) Činnost autorizovaného inspektora není živností podle zvláštního právního
předpisu2) a může být vykonávána jako svobodné povolání.
(5) Právnické osoby mohou se souhlasem ministerstva vykonávat činnost
autorizovaného inspektora, jen pokud zabezpečí její výkon osobami uvedenými v § 143
odst. 1 a 2. Při podání žádosti o souhlas je žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle
zvláštního právního předpisu46). Veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky jsou
výlučně osoby uvedené v § 143 odst. 1 a 2, může činnost autorizovaného inspektora
vykonávat bez souhlasu ministerstva.
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(6) Vykonávají-li autorizovaní inspektoři svobodné povolání společně, upraví si
vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Účastníky sdružení46a) mohou být výlučně osoby
uvedené v § 143 odst. 1 a 2. Účastníci sdružení jsou povinni vykonávat povolání pod
společným jménem a ve společném místě podnikání.
§ 145
(1) Za bezúhonnou se pro účely jmenování autorizovaným inspektorem
nepovažuje osoba,
a) která byla pravomocně odsouzena za trestný čin, který spáchala v souvislosti
s přípravou nebo prováděním stavby anebo s činností autorizovaného inspektora
podle tohoto zákona,
b) které byla Komorou pravomocně uložena jako disciplinární opatření pokuta nebo
pozastavení či odnětí autorizace, nebylo-li k návrhu autorizované osoby zrušeno
soudem47).
(2) Komora bezodkladně uvědomí ministra pro místní rozvoj o pravomocném
uložení disciplinárního opatření autorizovanému inspektorovi.
§ 146
(1) Autorizovaný inspektor vykonává svoji činnost za úplatu, která se sjednává
písemnou smlouvou. Ve smlouvě může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů.
(2) Autorizovaný inspektor odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti.
Před započetím činnosti a po celou dobu jejího trvání musí mít uzavřeno pojištění
z odpovědnosti za škodu. Na požádání osoby, se kterou uzavírá smlouvu podle odstavce
1, je povinen sdělit výši částky, na kterou je pojištěn.
(3) Autorizovaný inspektor je povinen vést o svých úkonech evidenci a uchovávat
ji po dobu nejméně 5 let. Při tom postupuje podle zvláštního právního předpisu48).
§ 147
Autorizovaný inspektor odpovídá za odbornou úroveň jím zpracovaných
46a

) § 15a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
zákona č. 224/2003 Sb.
47)
§ 22 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění zákona č. 224/2003 Sb.
48)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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a vydaných certifikátů, stanovisek, jakož i jiných dokumentů a prováděných úkonů, za
řádné a nestranné posouzení zjištěných skutečností, dokumentace stavby a dalších
podkladů podle požadavků stanovených v tomto zákoně a odpovídá rovněž za návrh plánu
kontrolních prohlídek stavby.
§ 148
Autorizovaný inspektor nesmí svoji činnost vykonávat u staveb, na kterých se
podílel, podílí nebo má podílet při jejich přípravě anebo provádění sám nebo osoba jemu
blízká, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel,
b) osoby, s nimiž je ve vztahu
1. obchodním jako společník společnosti nebo jako účastník sdružení anebo jako člen
družstva;
2. pracovním nebo služebním.

§ 149
(1) Autorizovaný inspektor je oprávněn na základě smlouvy se stavebníkem a na
jeho náklad
a) osvědčit způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna
stavby před jejím dokončením (§ 118) může být provedena,
b) zpracovat odborný posudek (certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu
(§ 122), nebo pro jiné účely podle tohoto zákona
c) dohlížet na provádění stavby.
(2) Autorizovaný inspektor je povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad
poskytnout v rozsahu své odborné kvalifikace expertní součinnost.
(3)Autorizovaný inspektor je povinen dbát soustavným vzděláváním
o prohlubování svých odborných a právních znalostí potřebných pro řádný výkon funkce.
K tomu vedle samostatného studia využívá zejména vzdělávací akce organizované
Komorou a vysokými školami.
§ 150
(1) Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných
inspektorů a další úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení
jednotného postupu se zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory
ministrem pro místní rozvoj. Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím
vykonáním nese uchazeč.
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(2) Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro
činnost autorizovaného inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se
autorizovaný inspektor každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory. Výše
příspěvku je shodná s příspěvkem určeným členům Komory.
(3) Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu,
provádění a obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných
inspektorů stanoví prováděcí právní předpis.
§ 151
(1) Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění
zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů, na činnost
Komory a výkon agendy s tím související. V součinnosti se stavebními úřady vykonává
též dohled nad činností autorizovaných inspektorů a může dát návrh na opatření podle
§ 144 odst. 2
(2) Na provádění zkoušek autorizovaných inspektorů se nevztahuje správní řád.

HLAVA IV
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, A PROVÁDĚNÍ A
UŽÍVÁNÍ STAVEB
§ 152
Stavebník
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato
povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření
předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru,
například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník
rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen
v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.
(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit
předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou
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k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace
takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.
(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení
stavebnímu úřadu, je stavebník povinen
a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat
stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu
úřadu,
b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku,
c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě
jejich kopie,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek
stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné
důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má
stavebník i u staveb podle § 103.,
f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel
jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním
stavby. Pokud stavbu provádí stavební podnikatel jako zhotovitel a projektovou
dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního
právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
§ 153
Stavbyvedoucí a stavební dozor
(1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště
a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické
infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury
v místě jejich střetu se stavbou.
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(2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby
a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení
stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou
vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou
zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.
(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad
prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na
výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení
rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby,
zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost
ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku
nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby,
a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je
neprodleně stavebnímu úřadu.

§ 154
Vlastník stavby a zařízení
(1)

Vlastník stavby je povinen
a) udržovat stavbu podle § 3 odst. 4 po celou dobu její existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují
životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody,
této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního
souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas
nevyžaduje,
e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného
provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou
dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

(2)

Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen
a) udržovat zařízení v řádném stavu po celou dobu jeho existence,
b) neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují
životy či zdraví osob nebo zvířat,
c) umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné
důvody, této prohlídky se zúčastnit,
d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí,
158

souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho
existence.
§ 155
Právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě a vlastníci staveb jsou povinni
bezodkladně ohlašovat ministerstvu a příslušnému stavebnímu úřadu havárie a často se
opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na
životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.
(1) Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor,
autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně
oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy
nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na
životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám.
Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích
důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení
příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.
(2) Rozsah a způsob oznamování výskytu závady, poruchy nebo havárie
stavby a výsledky šetření jejich příčin stanoví prováděcí právní předpis.
§ 156
Požadavky na stavby
(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály
a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují,
že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
(2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu
stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny
a posuzovány podle zvláštních právních předpisů39).
§ 157
Stavební deník
(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu
úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až
j) a n) a písm. l), m), o) a p) odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.
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(2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel
stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni
provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící
kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických
prací. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor
stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro
jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního
dozoru podle zvláštních právních předpisů4).
(3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo
jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi.
(4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ A SOUČINNOST VLASTNÍKŮ
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
§ 158
Vybrané činnosti ve výstavbě
(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve
výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu
podle zvláštního právního předpisu14). Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve
výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie,
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy
nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení, pro ohlašované stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) až d), pro provádění stavby a
pro nezbytné úpravy podle odst. 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
(2) Projektovou dokumentací je dokumentace pro vydání stavebního povolení,
projektová dokumentace ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až d), projektová
dokumentace pro provádění stavby a projektová dokumentace pro nezbytné úpravy podle
§ 137. Projektovou dokumentací je dokumentace
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e),
stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116,
k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117,
změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle
§ 118,
staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení
nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129,
pro provádění stavby,
pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo
vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona.
§ 159
Projektová činnost ve výstavbě

(1) Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně
plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými
orgány územního plánování a dotčenými orgány.
(2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit
v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí
být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část
projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu
s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
(3) Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. e) až i)
a n) odst. 1 písm. f) až i) a k) může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má
vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání
stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Na
tuto osobu se přiměřeně vztahuje ustanovení odstavce 2.
§ 160
Provádění staveb
(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích
161

3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli
takového oprávnění.
(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět
a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.
(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí
stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu
pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
§ 161
Vlastníci technické infrastruktury
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí
obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na
charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na žádost pořizovatele územně
analytických podkladů, územní studie nebo územně plánovací dokumentace, obecního
úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo
osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její
poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost
a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. Vlastník
technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů
spojených s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na
pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení.
(2) Na výzvu orgánu územního plánování a stavebního úřadu jsou vlastníci
technické infrastruktury povinni jim bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při
plnění úkolů podle tohoto zákona.

HLAVA II
49)

Například zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A
NAHLÍŽENÍ DO NICH
§ 162
(1) Evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím pověřená
organizační složka státu a vkládá do ní data na návrh Ministerstva obrany.
(2) Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou data o
a) územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování,
b) zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití,
c) územních studiích.
(3) Evidence územně plánovací činnosti se zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(4) Krajský úřad, popřípadě jím pověřené úřady územního plánování, vkládá data
do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.
(5) Úřad územního plánování podává krajskému úřadu návrhy na vložení dat do
evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.
(6) Obecní úřad, který splňuje podmínky pro výkon pořizovatele, podává
krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
(7) Obsahové náležitosti podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 163
(1) Politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování ukládá ministerstvo.
(2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou
politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do
její dokladové dokumentace nahlížet, a zašle ji krajským úřadům.
§ 164
(1) Zásady územního rozvoje, včetně dokladů o jejich pořizování ukládá krajský
úřad; zásady územního rozvoje opatřené záznamem o účinnosti se poskytují v rozsahu
potřebném pro výkon působnosti stavebním úřadům, úřadům územního plánování na
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území kraje a krajským úřadům sousedních krajů. Zásady územního rozvoje opatřené
záznamem o účinnosti krajský úřad zasílá ministerstvu.
(2) Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady
územního rozvoje spolu s usnesením zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich
a do dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným
v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad rovněž zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje schválenou zastupitelstvem kraje.
§ 165
(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá
pořizovatel u obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je poskytuje
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu.
(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy
podle § 59 odst. 2 včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro
kterou bylo pořízeno; opatřené záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne
stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování. Vymezení zastavěného území
pořizovatel současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(23) Pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje
o vydaném územním plánu, regulačním plánu a údaje o místech, kde je možné do této
územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet; toto oznámí
dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o
uplatňování územního plánu.
§ 166
(1) Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel
a poskytuje je stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti.
Pořizovatel poskytuje územně analytické podklady s výjimkou údajů o území na základě
žádosti poskytovatele údajů, od kterých je, s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi
zřízených organizací, oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím
územně analytických podkladů, nejvýše však do ceny nákladů na pořízení jejich kopií,
nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli.
(2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace
v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, na jehož návrh nebo
žádost byla pořízena, obci a stavebnímu úřadu. Místa, kde je do územní studie možné
nahlížet, oznámí jednotlivě dotčeným orgánům.
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§ 167
(1) Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto
zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové
dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, eviduje a ukládá příslušný
stavební úřad.
(2) Obecný stavební úřad zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle
tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace, a certifikátů od autorizovaného
inspektora, místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci.
(3) Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje a ukládá
rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu, a ověřenou projektovou dokumentaci týkající
se stavby.
(4) U staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů ukládá podklady
a projektovou dokumentaci výhradně příslušný stavební úřad.
§ 168
(1) Opatření obecné povahy po dni nabytí jeho účinnosti opatří příslušný orgán
záznamem o jeho účinnosti; ustanovení § 75 správního řádu se použije přiměřeně.
(2) Vedení spisové služby a nahlížení do spisu se řídí ustanoveními správního řádu
a zvláštního právního předpisu50). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne,
pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka
stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít
nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb
civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.

HLAVA III
OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, ÚČELY VYVLASTNĚNÍ A ÚPRAVA
NĚKTERÝCH DALŠÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 169
Obecné požadavky na výstavbu
50)

§ 68 zákona č. 499/2004 Sb.
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(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 umísťování 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.
§ 170
Účely vyvlastnění
(1) Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných
veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li
vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o
a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými
přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků
územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
d) asanaci (ozdravění) území.
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(2) Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření
podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo
stavbě.
(3) Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení
a podmínky vyvlastnění upravuje zvláštní právní předpis51).
§ 171
Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
(1) Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají
ministerstvo, krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování
a stavební úřady. Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto
zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření
obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.
(2) Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy
vykonávají působnost stanovenou tímto zákonem, a státní dozor nad činností
autorizovaných inspektorů, který je součástí státního dozoru ve věcech stavebního řádu.
(3) V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich
charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím
uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání
nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní
povinnosti.
(4) Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1 až 3
dotčena.
§ 172
Vstupy na pozemky a do staveb
(1) Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a orgánu
obce (dále jen „oprávněná úřední osoba“)52), pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je
oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
a) zjišťování stavu stavby a pozemku,
b) opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
51)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění).
52)
§ 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
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opatření.
(2) V případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat, které
nastalo v souvislosti s přípravou a prováděním neodkladného odstranění stavby, nutných
zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu, může oprávněná úřední
osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez vědomí jejich vlastníka. O tom musí
vlastníka bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody, které k tomu vedly.
(3) Do obydlí může oprávněná úřední osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytné pro
ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání
nebo provozování jiné hospodářské činnosti, může do něj oprávněná úřední osoba
vstoupit též, je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy podle tohoto zákona.
Uživatel obydlí je v uvedených případech povinen oprávněné úřední osobě vstup do
obydlí umožnit.
(4) Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno
jméno, příjmení, zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění
a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen úředním razítkem otiskem
úředního razítka a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která pověření
vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby
znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu,
popřípadě další osoby.uvedené v § 134 odst. 2 z důvodu jejich odborných znalostí.
Oprávněné úřední osoby i přizvané osoby jsou povinny dbát, aby při vstupu na pozemek,
stavbu nebo do stavby nedošlo ke škodě, které bylo možno zabránit.
(5) Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné úřední
osobě nebo jí přizvané osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním
úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti takovému rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
(6) Zvláštní právní předpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu zájmů
obrany, bezpečnosti nebo jiného zájmu státu nejsou dotčeny.
§ 173
Pořádková pokuta
(1) Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní
prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že
a) znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu,
b) na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle
tohoto zákona povinen.
168

(2) Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku
technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli
byl k tomu vyzván.
(3) Při ukládání pořádkové pokuty podle odstavců 1 a 2 se postupuje podle
ustanovení správního řádu o pořádkové pokutě53).
§ 174
Expertní součinnost
(1) V souvislosti s územním a stavebním řízením, s posuzováním způsobilosti
stavby k užívání, se změnami v užívání stavby, s odstraňováním stavby, s dohledem
a uplatňováním svých zvláštních pravomocí může stavební úřad zabezpečit součinnost
autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného
pracoviště.
(2) Půjde-li o opatření ukládané ve veřejném zájmu, kdy stav stavby ani opatření
stavebního úřadu nejsou vyvolány neplněním povinností vlastníka stavby, hradí náklady
na expertní práce, zejména zpracování posudků, stanovisek a jiných podkladů stavební
úřad. V ostatních případech nese podle okolností tyto náklady nebo jejich část vlastník
stavby, popřípadě stavebník; povinnost hradit náklady nebo jejich část uloží stavební úřad
rozhodnutím. Obdobně se postupuje, nařídí-li stavební úřad sejmutí a přezkoušení vzorků,
zkoušky stavebních materiálů, popřípadě provedení jiných odborných úkonů a zkoušek.
(3) Právní úprava úhrady dalších nákladů, zejména nákladů správního řízení, tím
není dotčena.

HLAVA IV
OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ A SOUČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 175
(1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze
v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu
jen na základě jejich závazného stanoviska. Vymezená území oznámí pořizovatelům
územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se
nacházejí.
53)

§ 58 a § 62 odst. 3 až 6 zákona č. 500/2004 Sb.
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(2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených
podle odstavce 1 uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si
u nich vyhradit předchozí závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné
úpravy provedené na zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra
hradí tyto orgány.
§ 176
(1) Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných
částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit
nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce
v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního
podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle
tohoto zákona. Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví
podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny,
popřípadě rozhodne o přerušení prací.
(2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním
úřadem podle odstavce 1, může orgán státní památkové péče nebo orgán ochrany přírody
do 5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout
o přerušení prací. V takovém případě může stavebník v pracích pokračovat až na základě
písemného souhlasu orgánu, který rozhodl o přerušení prací. Kopie rozhodnutí a souhlasu
se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu.
(3) Na základě oznámení nálezu podle odstavce 2 může stavební úřad po dohodě
s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody vydané stavební
povolení ve veřejném zájmu změnit.
(4) Ministerstvo kultury může na návrh orgánu státní památkové péče nebo
Archeologického ústavu Akademie věd České republiky rozhodnout, že se jedná o nález
mimořádného významu, a z vlastního podnětu jej prohlásí za kulturní památku32). Kopie
rozhodnutí se zasílá příslušnému stavebnímu úřadu.
(5) Na základě rozhodnutí podle odstavce 4 může stavební úřad po dohodě
s Ministerstvem kultury vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit nebo zrušit.
(6) Stavebník může uplatnit nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly
v důsledku postupu podle odstavců 2 a 3, u orgánu státní památkové péče nebo orgánu
ochrany přírody, anebo v důsledku postupu podle odstavce 5 u Ministerstva kultury, a to
ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu tyto
náklady vznikly; jinak nárok na jejich náhradu zaniká.
§ 177
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Mimořádné postupy
(1) Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu podle zvláštního právního předpisu54) anebo při bezprostředně
hrozící živelní pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně provést opatření
k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích
odstavců 2 až 4 odchýlit od postupů stanovených tímto zákonem.
(2) Opatření na stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v provádění
staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb, jimiž se předchází bezprostředně
hrozícím důsledkům živelní pohromy nebo závažné havárie, čelí jejich účinkům
a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví osob, popřípadě jiným škodám, mohou být
zahájena bez předchozího rozhodnutí nebo jiného opatření podle tohoto zákona,
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Stavebnímu úřadu však musí být neprodleně
oznámeno, že jsou taková opatření prováděna. V následném stavebním řízení o stavbě,
pokud je podle tohoto zákona vyžadováno, lze postupovat podle odstavců 3 a 4.
(3) Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní
pohromou nebo závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy
obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu,
postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí
ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu, že
proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou údaje o stavbě
nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý technický popis prací
a osoba, která bude činnost provádět.
(4) Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců;
nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlášených prací
započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen
písemný souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení.
(5) U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění
nebo odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie stavby, může být
a) po projednání se stavebním úřadem upuštěno od vydání územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení stavby nebo
terénních úprav postačí souhlas stavebního úřadu s jejich ohlášením,
b) po projednání se stavebním úřadem omezen obsah žádosti a jejích příloh na
nejnutnější míru nezbytnou pro rozhodnutí,
c) stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k žádosti,
popřípadě jiné doklady budou předloženy ve stanovené lhůtě dodatečně,
d) v odůvodněných případech vydáno předběžné povolení, v němž se stanoví lhůta
54)

Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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dodatečného předložení podkladů; po jejich předložení se provede řízení a vydá
rozhodnutí,
e) zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu účastníků řízení, nejvýše však na
polovinu lhůty stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem;
o zkrácení lhůt stavební úřad poučí účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení.
(6) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá odkladný
účinek.
(7) Dokončení staveb a prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je stavebník
povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

HLAVA V
SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky
§ 178
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce,
které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení, nebo takovou
stavbu, změnu stavby,, terénní úpravy anebo zařízení užívá (§ 104),
b) stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 1, užívá bez
zkoušek a jejich vyhodnocení, které je povinen stavebník podle § 119 zajistit,
c) odstraní stavbu, terénní úpravy nebo zařízení uvedené v § 104, aniž by takový
záměr byl ohlášen podle § 128 odst. 1, anebo toto odstranění provede bez povolení
přesto, že stavební úřad podle § 128 odst. 3 sdělil, že k odstranění je třeba
povolení,
d) provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního
předpisu14) (§ 158),
e) nevyvěsí informaci o záměru a o tom, že podala žádost o vydání územního
rozhodnutí (§ 87 odst. 2),
f) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí
nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním
nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,
g) provádí změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy
(§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),
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h) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním
povolením nebo v rozporu s účelem změny stavby provedené na základě ohlášení
anebo takové užívání umožní jiné osobě (§ 126 odst. 1),
i) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1, nebo
kolaudačním souhlasem vydaným stavebníkovi podle § 122 anebo v rozporu s
povolenou změnou v užívání stavby nebo takové užívání stavby umožní jiné
osobě,
j) odstraní stavbu, která vyžaduje stavební povolení, aniž by odstranění stavby bylo
podle § 128 odst. 1 ohlášeno, nebo odstranění provede bez povolení přesto, že
stavební úřad podle § 128 odst. 3 sdělil, že k odstranění je třeba povolení,
k) provádí novou stavbu bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy
(§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),
l) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (§ 126 odst.
1),
m) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2 anebo bez kolaudačního souhlasu vydaného
podle § 122 nebo takové užívání stavby umožní jiné osobě, nebo
n) provádí bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo
certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117) anebo bez ohlášení stavbu nebo její
změnu v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území.
(2) Stavebník, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající stavební dozor nebo
vlastník stavby se dopustí přestupku tím, že neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní
prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.
(3) Stavebník se dopustí přestupku tím, že
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce,
které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, v rozporu s ohlášením nebo takovou
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy anebo zařízení užívá (§ 104),
b) poruší povinnost stanovenou v § 152 odst. 1 nebo nesplní povinnost uloženou v
§ 152 odst. 3,
c) přes výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 nezastaví práce na stavbě,
d) provádí změnu stavby v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní
smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117),
e) provádí novou stavbu v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní
smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117),
f) nesplní povinnost k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1, nebo
g) provádí v rozporu, se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní smlouvou
(§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117) anebo ohlášením
stavbu nebo její změny v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.
(4) Stavbyvedoucí se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost při přípravě a
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provádění stavby podle § 153 odst. 1 nebo 2.
(5) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že nesplní
povinnost při přípravě a provádění stavby podle § 153 odst. 3 nebo 4.
(6) Vlastník technické infrastruktury se dopustí přestupku tím, že nesplní
povinnost podle § 161.
§ 179
(3) Za přestupek podle § 178 lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), a e),
odstavce 3 písm. a), b), a c) a odstavců 2, 4, 5, a 6,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i), a j), a
odstavce 3 písm. d),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a odstavce 3
písm. e) a f),
d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3 písm.
g).
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce,
které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení, nebo takovou
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy anebo zařízení užívá (§ 104),
b) stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 1, užívá bez
zkoušek a jejich vyhodnocení, které je povinen stavebník podle § 119 zajistit,
c) odstraní stavbu, terénní úpravy nebo zařízení uvedené v § 104, aniž by takový
záměr byl ohlášen podle § 128 odst. 1, anebo toto odstranění provede bez povolení
přesto, že stavební úřad podle § 128 odst. 3 sdělil, že k odstranění je třeba
povolení,
d) provádí vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které nemají oprávnění
podle zvláštního právního předpisu14) (§ 158),
e) nevyvěsí informaci o záměru a o tom, že podala žádost o vydání územního
rozhodnutí (§ 87 odst. 2),
f) provádí činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí
nebo v rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním
nebo provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,
g) provádí změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy
(§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),
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h) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, popřípadě stavebním
povolením nebo v rozporu s účelem změny stavby provedené na základě ohlášení
anebo takové užívání umožní jiné osobě (§ 126 odst. 1),
i) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1, nebo
kolaudačním souhlasem vydaným stavebníkovi podle § 122 anebo v rozporu s
povolenou změnou v užívání stavby nebo takové užívání stavby umožní jiné
osobě,
j) odstraní stavbu, která vyžaduje stavební povolení, aniž by odstranění stavby bylo
podle § 128 odst. 1 ohlášeno, nebo odstranění provede bez povolení přesto, že
stavební úřad podle § 128 odst. 3 sdělil, že k odstranění je třeba povolení,
k) provádí novou stavbu bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy
(§ 116) nebo certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117),
l) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,
nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (§ 126 odst.
1),
m) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2 anebo bez kolaudačního souhlasu vydaného
podle § 122 nebo takové užívání stavby umožní jiné osobě, nebo
n) provádí bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo
certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117) anebo bez ohlášení stavbu nebo její
změnu v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník anebo vlastník
stavby dopustí správního deliktu tím, že neodstraní závadu zjištěnou při kontrolní
prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu podle § 134 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního
deliktu tím, že
a) provádí stavbu nebo její změnu, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce,
které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, v rozporu s ohlášením nebo takovou
stavbu, změnu stavby, terénní úpravy anebo zařízení užívá (§ 104),
b) poruší povinnost stanovenou v § 152 odst. 1 nebo nesplní povinnost uloženou v
§ 152 odst. 3,
c) přes výzvu stavebního úřadu podle § 134 odst. 4 nezastaví práce na stavbě,
d) provádí změnu stavby v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní
smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117),
e) provádí novou stavbu v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní
smlouvou (§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117),
f) nesplní povinnost k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1, nebo
g) provádí v rozporu se stavebním povolením (§ 115), veřejnoprávní smlouvou
(§ 116) nebo certifikátem autorizovaného inspektora (§ 117) anebo ohlášením
stavby nebo její změny v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické
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infrastruktury dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 161.
(5) Stavební podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že jako zhotovitel
provádí pro jiného
a) činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v
rozporu s ním, popřípadě bez územního souhlasu anebo v rozporu s ním nebo
provádí činnosti územním rozhodnutím zakázané,
b) stavbu nebo změnu stavby, terénní úpravy, zařízení anebo udržovací práce, které
je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním
(§ 104), nebo
c) stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení (§ 115), veřejnoprávní
smlouvy (§ 116), certifikátu autorizovaného inspektora (§ 117) nebo v rozporu s
nimi.
§ 181
Za správní delikt podle § 180 se uloží pokuta
a) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), a e),
odstavce 3 písm. a), b), a c), odstavců 2 a 4, a odstavce 5 písm. b),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), g), h), i), a j),
odstavce 3 písm. d) a odstavce 5 písm. a) a c),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) a m) a
odstavce 3 písm. e) a f),
d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) a odstavce 3
písm. g).

§ 178
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace
podle § 87 odst. 2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním
řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95
odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní
smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo
provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním
souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost
oznámení podle § 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich
vyhodnocení,
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f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí
třeba,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové
rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován,
nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona
vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i)
provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2
nebo povolením podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle §
123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo
stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu
nebo povolení stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu
podle § 128,
y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle
zvláštního právního předpisu14), nebo
z) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo
rozhodnutí stavebního úřadu.
(2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce, v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu
stavebního úřadu,
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d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení,
nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo
veřejnoprávní
smlouvou,
certifikátem
autorizovaného
inspektora,
opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, certifikátem autorizovaného
inspektora, opakovaným stavebním povolením
nebo s dodatečným
povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení
prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo
odstavce 2 písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l),
m), o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y)
nebo z) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 179
(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím,že
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a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že
poruší některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem
nebo při odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního
dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování
stavby, v níž je obsažen azbest,
b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu
s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu
s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 137,
i) neprovede nařízenou údržbu
stavby
nebo
ji provede
v rozporu
s rozhodnutím podle § 139,
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) , b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v
rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
e) neprovede
nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 137,
f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(5) Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí
přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1.
(6) Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím,
že v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(7) Za přestupek lze uložit pokutu
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a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), f), g), h) nebo i)
nebo podle odstavce 4 písm. a), d) nebo e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo
podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e),
j) nebo k) nebo podle odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5
nebo 6.
(8) Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v
příkazním řízení do 10 000 Kč.

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 180
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo
veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,
b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace
podle § 87 odst. 2,
c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním
řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95
odst. 4,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní
smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo
provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním
souhlasem,
e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost
oznámení podle § 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich
vyhodnocení,
f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí
třeba,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové
rozhodnutí třeba,
i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován,
nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,
l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona
vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,
m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,
n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz
stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,
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p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes
zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,
q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,
r) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené
bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2
nebo povolením podle § 127 odst. 4,
t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle §
123,
u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,
v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo
stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez
souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu
nebo povolení stavebního úřadu,
x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu
podle § 128, nebo
y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo
rozhodnutí stavebního úřadu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí
správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu,
b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo
udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu
stavebního úřadu,
d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo
veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora,
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení,
nebo veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného inspektora v
chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném
pozemku nebo v nezastavěném území,
g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo
veřejnoprávní
smlouvou,
certifikátem
autorizovaného
inspektora,
opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, certifikátem autorizovaného
inspektora, opakovaným stavebním povolením
nebo s dodatečným
povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na
nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
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i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení
prací na stavbě,
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,
l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,
m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo
o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n)
nebo podle odstavce 2 písm. e) nebo m),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i),
k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo podle odstavce 2 písm. d) nebo g),
d) do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y)
nebo podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 181
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,
c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo
regulačního plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního
souhlasu,
d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní
smlouvou anebo s regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo
provádí činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním
souhlasem,
e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy,
které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo
v rozporu s ním, nebo
f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního
povolení, veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora nebo
v rozporu s nimi.
(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím,
že
a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem
nebo při odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby,
v níž je obsažen azbest.
odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,
v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu
s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
neprovede
nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 137,
neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle
§ 139,
poruší některou z povinností podle v § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e),
nebo
v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.
(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu

tím, že
a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady
ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,
c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v
rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,
e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s
rozhodnutím podle
§ 137,
f) poruší některou z povinností podle v § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo
g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.
(4) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se jako vlastník technické
infrastruktury dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle
§ 161 odst. 1.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný
inspektor dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle
§ 155.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f)
nebo odstavce 2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e),
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo
odstavce 2 písm. a), c), d), e), j) nebo k), nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo
g) nebo odstavce 4 nebo 5.
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§ 182
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže stavební úřad
o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad
příslušný podle § 13, 15 a 16. Dopustí-li se správního deliktu podle tohoto zákona obec,
jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o správním deliktu, určí
nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízení a vydá
rozhodnutí.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby55) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
§ 183
(1) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.
(2) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního
orgánu, který pokutu uložil.

HLAVA VI
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K SOUDNÍMU PŘEZKUMU
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM

55)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 184
Při přezkoumání opatření obecné povahy vydaných podle tohoto zákona soud
vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního
orgánu.
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu
pro výkon působnosti podle tohoto zákona o fyzických osobách České republiky
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
jméno, popřípadě jména, příjmení,
adresa místa pobytu,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li
vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí
uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
adresa místa trvalého pobytu,
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a adresa narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
datum, místo a stát, kde se narodil,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky,
poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo
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agendového informačního systému
předcházejícím současný stav.

cizinců,

pouze

pokud

jsou

ve

tvaru

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodná ustanovení
§ 185
(1) Poskytovatelé údajů poskytnou údaje o území pro pořízení územně
analytických podkladů nejpozději do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
úřadům územního plánování a krajským úřadům. Doloží-li poskytovatel údajů v této lhůtě
závažné důvody, může být lhůta prodloužena nejdéle o 3 měsíce.
(2) Vlastník technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne ve lhůtě do 9 měsíců po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona úřadu územního plánování polohopisnou situaci technické infrastruktury.
Do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje této situace
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku
katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším.
(3) Územně analytické podklady pořídí pro své správní území úřad územního
plánování do 24 měsíců a krajský úřad do 30 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. Nebudou-li územně analytické podklady pořízeny, bude pořízení územně
plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území
v rozsahu odpovídajícím územně analytickým podkladům.
(4) Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu
územního plánování, prověří tento úřad ve spolupráci s dotčenými obcemi z hlediska
jejich aktuálnosti; v ostatních případech prověří jejich aktuálnost krajský úřad
ve spolupráci s dotčenými úřady územního plánování. Úřad, který potvrdil aktuálnost
urbanistické studie, územního generelu a územní prognózy, podá návrh na vložení dat,
popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti.
(5) Zadání urbanistické studie, územního generelu nebo územní prognózy,
rozpracovaných ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zadání územní
studie.
186

§ 186
Politiku územního rozvoje pořídí ministerstvo a předloží vládě ke schválení do 2
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 187
(1) Územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992
pozbývá platnosti nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Krajský úřad prověří územní plány velkých územních celků z hlediska
aktuálnosti jednotlivých záměrů a splnění kritérií jejich nadmístního významu. Záměry
vyhovující uvedeným hlediskům převezme bez věcné změny do návrhu zásad územního
rozvoje projednaných s dotčenými orgány. Územní plán velkého územního celku a právní
předpis, kterým byla vyhlášena jeho závazná část, pozbývá platnosti dnem nabytí
účinnosti zásad územního rozvoje pro území těmito zásadami řešené.
(3) Zásady územního rozvoje pořídí krajský úřad a vydá zastupitelstvo kraje
nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Uplynutím této lhůty
pozbývají platnosti územní plány velkých územních celků.
(4) Při pořízení prvních zásad územního rozvoje zpracuje krajský úřad jejich
zadání, které obsahuje hlavní cíle a požadavky na jejich řešení. Zadání zašle jednotlivě
dotčeným orgánům, dotčeným obcím, sousedním krajům a ministerstvu, které mohou do
30 dnů po obdržení uplatnit své požadavky, včetně požadavků na vyhodnocení vlivu
uplatňování zásad územního rozvoje na podmínky udržitelného rozvoje v území. Krajský
úřad návrh zadání, upravený podle výsledků projednání, předloží ke schválení. Zadání pro
pořízení zásad územního rozvoje schvaluje zastupitelstvo kraje.
(5) Ustanovení § 45 odst. 2 se neuplatní na první vydané zásady územního
rozvoje.
(6) Schválené zadání územního plánu velkého územního celku a zpracovaný návrh
územního plánu velkého územního celku, které splňují požadavky tohoto zákona
na zásady územního rozvoje, se považují za schválené zadání zásad územního rozvoje
a návrh zásad územního rozvoje.
(7) Do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část
územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy
a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické
stability, limity využití území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné
stavby obsažené ve schváleném územním plánu velkého územního celku; ostatní části
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řešení pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Při projednávání a vydání
návrhu změny územního plánu velkého územního celku se postupuje přiměřeně podle
§ 37 odst. 2 až 5, § 38 až 41.
§ 188
(1) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce
a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto
zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.
(2) Územní plány obcí, regulační plány a jejich změny, u kterých bylo přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona upraví,
projednají a vydají; přitom činnosti ukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se posuzují podle právních předpisů platných a účinných do 31. prosince 2006.
(3) Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu obce, regulačního plánu
nebo územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny schválené do
31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné části této
dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad územního
plánování. Při úpravě se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
(4) Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně
plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo
regulačního plánu, se pro účely tohoto zákona považují za opatření obecné povahy;
ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu se nepoužije56a).
§ 188a
(1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní
plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do
doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat
v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5
také
a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. prosinci
2006 pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury,
b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince
2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,
c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky
v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním
pozemkem,
d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro zemědělství
může mít nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových ploch bytů smí
56a)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové plochy stavby,
nejvýše však 300 m2,
e) stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici
s pozemky v zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, může
mít rozlohu nejvýše 5000 m2.
(2) Stavby uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) lze umisťovat jen se souhlasem
zastupitelstva obce, na jejímž území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce
může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby. V řízení o umisťování těchto
staveb má zastupitelstvo obce postavení dotčeného orgánu; v tomto případě není obec
účastníkem řízení.
§ 189
(1) Za zastavěné území se považuje současně zastavěné území obce vyznačené
podle dosavadních právních předpisů v územním plánu obce nebo v regulačním plánu,
a to po dobu platnosti této územně plánovací dokumentace. V případě pořizování a vydání
jejich změny se zastavěné území aktualizuje podle tohoto zákona.
(2) Platné územní plány velkých územních celků jsou ve schváleném rozsahu
závazné pro pořizování územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Platné územní plány obcí a územně plánovací dokumentace sídelních útvarů jsou závazné
pro pořizování regulačních plánů schvalovaných zastupitelstvy obcí a pro rozhodování
v území.
(3) Kvalifikační předpoklad pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník,
který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona územně plánovací činnost na
ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu17) vydané přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
§ 189a
Při změnách a rušení stavebních uzávěr vyhlášených podle právních předpisů
účinných před 31. prosincem 2006 a při povolování výjimek z nich se postupuje podle
tohoto zákona.
§ 190
(1) Obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních
obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006.
(2) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebního
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úřadu; přitom postupuje podle správního řádu. Jinak pro takovou obec vykonává
působnost obecného stavebního úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu
leží.
(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů, s výjimkou
a) stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž
podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na
ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost
o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto
zákona,
b) řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější,
c) řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy se jednání
obviněného nepovažuje za porušení stavební kázně; v takovém případě se řízení
zastaví,
d) řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle zvláštního právního předpisu.
(4) Neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy dokončí stavební
úřad, který se stal příslušným k vedení řízení v dané věci podle tohoto zákona.
(5) U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů.
(6) V případě pochybnosti příslušný krajský úřad stanoví, který stavební úřad
povede neukončená řízení.
§ 191
Městské a obecní úřady, které nebudou vykonávat působnost obecného stavebního
úřadu, jsou povinny předat nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti stavebního úřadu
veškeré doklady týkající se neukončených správních řízení vedených podle stavebního
zákona stavebním úřadům, na které tato agenda přechází, a o předání sepsat protokol.

§ 192
Vztah ke správnímu řádu
Na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví
jinak.
Zmocňovací ustanovení
190

§ 193
Ministerstvo vydá právní předpisy k provedení § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 36 odst.
6, § 38 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 4 § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 48 odst. 8, , § 51 odst.
4, § 55 odst. 5, § 61 odst. 4, § 64 odst. 6, § 66 odst. 6, § 78 odst. 47, § 86 odst. 6 , § 87
odst. 4 , § 92 odst.5, § 95 odst. 6, § 96 odst. 8, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 5 ,
§ 110 odst. 5 § 115 odst. 6 , § 116 odst. 1 ,§ 117 odst. 6, § 120 odst. 5, § 122 odst. 6 ,
§ 123 odst. 5 , § 125 odst. 6, § 127 odst. 4, § 128 odst. 7 , § 134 odst. 6, § 138 odst. 5,
§ 143 odst. 5, § 150 odst. 3, § 157 odst. 4, § 162 odst. 7.
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 29
odst. 1 a 4, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1,
§ 55 odst. 6, § 61 odst. 5, § 64 odst. 7, § 66 odst. 6, § 78a odst. 10, § 86 odst. 7, § 87
odst. 5, § 92 odst. 5, § 94a odst. 7, § 95 odst. 7, § 96 odst. 10, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3,
§ 105 odst. 8, § 110 odst. 5, § 115 odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 6, § 120 odst. 6, §
122 odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 9, § 128 odst. 9, § 134 odst. 6, § 138
odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 3, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.
§ 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 letectví57), 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
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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a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
požadavky na stavby skladů výbušnin a požadavky na ochranná pásma
důlních děl.
§ 195
(1) Výjimky z kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 24 uděluje ministerstvo
v případech prokazatelné kvality práce na úseku územního plánování. Výjimku
z kvalifikačního požadavku vzdělání podle § 24 ministerstvo udělí na základě žádosti
úředníka územního samosprávného celku, pokud prokáže, že vykonává územně
plánovací činnost v souladu s právními předpisy. Při posuzování ministerstvo
vychází z kvality úkonů žadatele při pořizování územně plánovací dokumentace a
územně plánovacích podkladů, na nichž se prokazatelně osobně podílel.
(2) K žádosti o udělení výjimky z kvalifikačního požadavku vzdělání žadatel
připojí zejména
a) doklad o praxi ve veřejné správě při pořizování územně plánovací
dokumentace nebo územně plánovacích podkladů v délce nejméně 18 měsíců,
včetně výčtu územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích
podkladů, na jejichž pořízení se prokazatelně osobně podílel, s uvedením
rozsahu svého podílu,
b) kopie návrhu zadání nebo zprávy o uplatňování územně plánovací
dokumentace a návrhu územně plánovací dokumentace, anebo stanoviska
krajského úřadu k návrhu územního plánu, na kterých se osobně podílel,
c) posudek o pracovní činnosti67) nebo jiný doklad prokazující kvalitu práce,
d) kopii osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní
plánování.

Závěrečná ustanovení
§ 196
(1) Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která
prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to
67)

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů58).
(2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví
povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická
norma bezplatně veřejně přístupná.
§ 197
Zrušovací ustanovení
Zrušují se
1.
2.

Zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově.
Zákon č. 115/1947 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86,
o stavební obnově.
3. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4. Zákon č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
5. Zákon č. 43/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6. Zákon č. 59/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zákon č. 422/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.
9. Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
10. Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci.
11. Vyhláška č. 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
12. Vyhláška č. 570/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
§ 198
58)

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení § 143,
144, 145, 147 a 151, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou
ustanovení § 102 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje
a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)
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[K § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)]
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně
plánovací dokumentace, vztah k jiným koncepcím.
12. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí
přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací
dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
23. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném
vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace.
34. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního
rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
45. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména
s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
56. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních,
synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých
a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví,
biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima,
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
67. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.
78. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
89. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na
mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění
při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního
prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
910. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí.
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí.
195

1012. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
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PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
§ 31
Výkon státního požárního dozoru
(1) Státní požární dozor se vykonává
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního
rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace
k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení
o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích
prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky3d) v rozsahu požárně
bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,3e)
posuzováním
1. územního a regulačního plánu,
2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodu 3, 4 a 5,
3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4
až 9 stavebního zákona,
4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1
písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31
odst. 3,
5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě
staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do
režimu stavebního povolení,
6. dokumentace ke změně v užívání stavby,
7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná
o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení
nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;
posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního
právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný
pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je
vykonáván státní požární dozor.
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c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající
z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek
vyplývajících z vydaných stanovisek,
d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních
předpisů,1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů
vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a),
e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním
nebezpečím,
f) zjišťováním příčin vzniku požárů,
g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm.
b) až d)],
h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto
opatření.
(2) O provedené kontrole podle odstavce 1 písm. a) a g) vyhotoví orgán
vykonávající státní požární dozor zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu se
uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. Výsledky kontroly a uložená
opatření musí být projednány s pověřeným pracovníkem ministerstva a jiného státního
orgánu, se statutárním orgánem právnické osoby nebo s podnikající fyzickou osobou nebo
jejím odpovědným zástupcem, kteří jsou povinni podat písemnou zprávu o odstranění
závad ve stanovené lhůtě.
(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává u staveb
nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb podle zvláštního
právního předpisu3f) se státní požární dozor vykonává,
a) u podzemních staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m,
b) u staveb, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a výška 10 m a staveb hal
o zastavěné ploše do 1000 m2 a výšce do 15 m, pokud budou nejvýše s jedním
nadzemním podlažím, nepodsklepené a budou povolovány jako stavby dočasné na
dobu nejdéle 3 let
c) u stavebních úprav pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí,
d) u udržovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost,
e) u změny v užívání stavby, pro kterou je podle zvláštního právního předpisu3f) třeba
souhlas nebo rozhodnutí stavebního úřadu.
Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává
a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §
103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103
odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního
zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g)
stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo
administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb
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podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro
výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo
hoření podporujícími plyny,
c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích
prací a výjimek u staveb uvedených v písmenu a) a b).
(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění
stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je stanovisko, které je podkladem k
dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů závazné stanovisko nebo stanovisko
vyžadované zvláštním právním předpisem.3d)
____________________
1i

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění zákona č. 71/2000 Sb.
3d
) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 191/2008 Sb.
3e
) § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona.
3f
) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3g
) § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.
13
) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru (vyhláška o požární prevenci).

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. V
§ 23
Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů
(1) Na projektování, výstavbu, popřípadě rekonstrukci dolů a lomů včetně
výsypek, odvalů a odkališť se vztahují obecné předpisy o investiční výstavbě, pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(2) Dokumentace staveb uvedených v odstavci 1 musí kromě náležitostí
stanovených obecnými předpisy zajišťovat
a) hospodárné využívání výhradních ložisek,
b) optimální rozmístění povrchových a podzemních zařízení, staveb a důlních děl a
použití nejvhodnějších dobývacích metod,
199

c) ukládání a uchovávání vydobytých a dočasně nevyužívaných nerostů a ukládání
odpadů (výsypky, odvaly a odkaliště),
d) ochranu před zničením nebo znehodnocením zásob sousedních výhradních ložisek,
e) bezpečnost provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zajištění důlních děl,
větrání, čerpání a odvádění důlních vod, ochranu proti výbuchům, průvalům, požárům
a otřesům, jakož i proti průtržím hornin, uhlí a plynů,
f) omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí,
g) komplexní řešení území ovlivněného hornickou činností, zvláště pak řešení vztahů k
jiným národohospodářským odvětvím, vlastníkům nemovitostí a zákonem chráněným
obecným zájmům,5) a to nejen z hlediska přímých následků připravované investiční
výstavby, nýbrž i z hlediska následků spojených s využitím výhradního ložiska, s
uvedením objektů a zařízení, za které bude nutno plánovat náhradu,
h) upřesňování zásob výhradního ložiska potřebným průzkumem.
(3) Důlní díla a důlní stavby pod povrchem povoluje orgán státní báňské správy.
(4) Orgán státní báňské správy republiky povoluje též důlní stavby sloužící
otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomech a skrývkách v hranicích
vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, případně na území
vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku.
V dobývacím prostoru obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a povolení
staveb, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i
úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a
skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva
průmyslu a obchodu22) a staveb vodních děl. Orgán státní báňské správy povoluje a
kolauduje též stavby úložných míst16a), nejde-li o odkaliště.
(5) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4 povoluje orgán státní báňské
správy republiky zpravidla v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradního
ložiska. 12)
(6) Povolování staveb skladů výbušnin a jejich užívání upravují zvláštní
předpisy.12)
(7) Důlní díla a stavby uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i stavby skladů
výbušnin, jsou nezpůsobilé k posouzení autorizovaným inspektorem.
(8) Stavební úřad na návrh organizace stanoví
zlikvidovaných hlavních důlních děl ústících na povrch.
____________________
5

ochranné

pásmo

) Např. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, zákon č. 51/1964
Sb., o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se
stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o
lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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12

) Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 51/1988 Sb.
22
) § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon).

§ 27
Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s
dotčenými orgány státní správy, zejména v dohodě s orgány životního prostředí a s
orgánem územního plánování a stavebním úřadem.
(2) Při stanovení zvláštního dobývacího prostoru (§ 25 odst. 3) musí být návrh na
jeho stanovení doložen vyjádřením organizace, pro kterou již byl dobývací prostor
stanoven. Pokud je to z hlediska hospodárného využívání, ekologických vlivů a
bezpečnosti provozu nutné, stanoví obvodní báňský úřad nezbytná opatření, zejména
pořadí a způsob vydobytí výhradních ložisek.
(3) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru se uvede též termín započetí
dobývání výhradního ložiska. Platnost rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru není
časově omezena, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak.
(4) Obvodní báňský úřad může za podmínek podle odstavce 1 na návrh organizace
nebo i z vlastního podnětu dobývací prostor změnit, jsou-li pro to závažné důvody z
hlediska právem chráněného obecného zájmu.
(5) Jestliže se návrh na stanovení nebo změnu dobývacího prostoru dotýká zájmů
chráněných podle zvláštních předpisů,5) projedná organizace, která má výhradní ložisko
dobývat, podmínky stanovení dobývacího prostoru s orgány a fyzickými a právnickými
osobami, jimž přísluší ochrana těchto zájmů, v souladu s těmito předpisy. Tyto orgány,
fyzické a právnické osoby jsou povinny své připomínky, požadavky a stanoviska uplatnit
do jednoho měsíce u organizace, která o stanovení nebo změnu dobývacího prostoru
požádala.
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití
území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.6)
(7) Organizace může smluvně převést dobývací prostor na jinou organizaci po
předchozím souhlasu obvodního báňského úřadu; ustanovení § 24 odst. 11 o tříleté lhůtě
pro požádání o povolení hornické činnosti zde platí obdobně. Převedení dobývacího
prostoru, doložené stejnopisem smlouvy, oznámí převádějící organizace obvodnímu
báňskému úřadu.
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(8) Obvodní báňský úřad za podmínek podle odstavce 1 dobývací prostor na návrh
organizace nebo z vlastního podnětu zruší, jestliže dobývání výhradního ložiska skončilo
nebo bylo trvale zastaveno.
(9) Podrobnosti o návrzích dobývacích prostorů a o postupu při jejich stanovení,
změnách, zrušení a evidenci stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním
předpisem.
____________________
6

) § 16 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. …/2012 Sb..

§ 28
Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru
(1) Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen „řízení o
stanovení dobývacího prostoru“) se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu
obvodního báňského úřadu. Návrh se doloží:
a)
b)
c)
d)

rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území,
předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaným podle § 24 odst. 2,
dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost,
doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě
zvláštními předpisy.5) Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další
nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a
hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska
dopadu na právem chráněné obecné zájmy,
e) seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení
a jsou navrhovateli známy,
f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud
organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické
činnosti.
(2) Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel, fyzické a
právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou
být rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena, a obec, v jejímž
územním obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichž územní obvody mohou být
stanovením dobývacího prostoru dotčeny.
(3) Obvodní báňský úřad oznámí zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru
dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení nejpozději 7 dní před
ústním jednáním a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Současně
upozorní účastníky, že své připomínky a návrhy mohou uplatnit nejpozději při ústním
jednání, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Orgány, které se k návrhu na stanovení
dobývacího prostoru vyjadřovaly podle zvláštních předpisů, 5) se již k řízení nepřizvou.
202

(4) Dotčené orgány státní správy oznámí svá stanoviska ve lhůtě, kterou určí
obvodní báňský úřad a která nesmí být kratší než 15 dní, jinak k nim nemusí být
přihlédnuto. Jestliže některý z orgánů státní správy potřebuje na řádné posouzení návrhu
delší čas, obvodní báňský úřad na jeho žádost stanovenou lhůtu před jejím uplynutím
přiměřeně prodlouží.
(5) Zahájení řízení o stanovení dobývacího prostoru, jestliže se týká rozsáhlého
území, oznámí obvodní báňský úřad účastníkům řízení veřejnou vyhláškou nejméně 15
dní před ústním jednáním. Zahájení řízení oznámí obvodní báňský úřad veřejnou
vyhláškou i v případě, že mu účastníci řízení nejsou známi. Při oznámení zahájení řízení
veřejnou vyhláškou se postupuje obdobně jako při územním řízení podle zvláštních
předpisů. 14)
(6) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru posoudí návrh
především z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho důsledků; přitom
posoudí, zda je návrh v souladu s rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území
a zda vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu dolů nebo lomů a
požadavkům, které stanoví zvláštní předpisy pro ochranu chráněných zájmů. 5)
(7) Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího prostoru zabezpečí
stanoviska dotčených orgánů státní správy a posoudí připomínky a návrhy účastníků.
(8) V rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vymezí obvodní báňský úřad
dobývací prostor a stanoví podmínky, kterými se zabezpečí zákonem chráněné obecné
zájmy v území, a rozhodne o námitkách účastníků řízení.
(9) Obvodní báňský úřad může zahájit řízení o stanovení dobývacího prostoru i v
případě, že nejsou k dispozici všechny doklady a dokumentace podle odstavce 1 písm. d)
a e). Současně stanoví organizaci lhůtu pro doplnění návrhu. Jestliže návrh nebyl doplněn
ve stanovené lhůtě, obvodní báňský úřad řízení o stanovení dobývacího prostoru zastaví.
____________________
14

) § 58 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
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ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Čl. VI
§ 45i
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h
odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit
orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá
odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím
uplatňování nebo její zadání.
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný
vliv podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem
posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit
negativní vliv koncepce nebo záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat
varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě,
že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Územně plánovací dokumentace17) se posuzuje
podle zvláštního právního předpisu17). Politika územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace se posuzují podle zvláštního právního předpisu17).
(3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze
fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). Podmínkou
pro udělení autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření
a vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo
životního prostředí. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně
o dalších 5 let za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah
požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a důvody pro odnětí autorizace stanoví
Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Při posuzování odborné
kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje podle
zvláštního právního předpisů.19e) Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata
souvisí s autorizovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj
podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by
nebyl odsouzen. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního
právního předpisu19h) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu
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z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 3
nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území
České republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3,
pokud prokáže, že
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů jiného
členského státu Evropské unie.
(6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo
životního prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné
doklady podle odstavce 5 písm. a) a b).
(7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce 3
mohou být vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy
uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí.
(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného
v § 45h, jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů
o posuzování vlivů na životní prostředí19d) taková koncepce nebo záměr nebude mít
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9,
popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné podmínky zvláště chráněných
území.
(9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším
možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného
zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění
celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle
odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti
nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou
mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé
části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro
zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo
nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.
(10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními
druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví,
veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí.
Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení
jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom případě na
základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode dne odeslání
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žádosti o stanovisko do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále
se postupuje podle odstavce 9 obdobně.
(11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na
životní prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán ochrany přírody může stanovit
pouze tato kompenzační opatření. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely
koncepce, včetně návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato
kompenzační opatření musí být zahrnuta do koncepce. Kompenzační opatření podle
odstavce 9 pro účely záměru stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě
dožádání orgánu příslušného ke schválení záměru; uložení a zajištění kompenzačních
opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem.
O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje příslušný
orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které informuje
Komisi.
____________________
17

) Zákon č. 183/2006 Sb.
) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
19c
) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
19d
) Zákon č. 244/1992 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb.
19e
) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).
19f
) § 20 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb.
19g
) § 5 zákona č. 18/2004 Sb.
19h
) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
19b

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII
§6
Sazba daně
(1) Sazba daně činí u pozemků
a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým
chovem ryb 0,25 %.
(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
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a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s
ní sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství
1,00 Kč,
2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou
výrobu a ostatní podnikatelskou činnost
5,00 Kč,
b) stavebních pozemků
2,00 Kč,
c) ostatních ploch
0,20 Kč,
d) zastavěných ploch a nádvoří
0,20 Kč.
(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný
pozemek určený k zastavění stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno
stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora
16d
) anebo na základě veřejnoprávní smlouvy16d), a která se po dokončení stane
předmětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající půdorysu
nadzemní části stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se stavba,
která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo která se provádí
na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní
smlouvy, stane předmětem daně ze staveb nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení
pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117 a § 117a
pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.
(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech16e) a ve Františkových
Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle
posledního sčítání lidu;
b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je
pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až
tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze
zvýšit na koeficient 5,0.
(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho
část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez
svislé nosné konstrukce.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a
nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým
činnostem, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.
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____________________
16d

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

16e

§7
Předmět daně
(1) Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky
a) stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas16d), nebo stavby užívané před vydáním
kolaudačního souhlasu,
b) stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby
podléhající oznámení stavebnímu úřadu16d) a užívané,
c) stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané,
cd) stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu
rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů
dokončené,
de) byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru
nemovitostí17aa) (dále jen „byty“),
ef) nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v
katastru nemovitostí17aa) (dále jen „samostatné nebytové prostory“).
(2) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo samostatné
nebytové prostory, které jsou předmětem daně podle odstavce 1, stavby přehrad, stavby,
jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně
úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod,
jakož i stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků,17a)
stavby rozvodů energií a stavby sloužící veřejné dopravě.
(3) Stavbami sloužícími veřejné dopravě se rozumějí stavby dálnic, silnic,
místních komunikací, veřejných účelových komunikací, letecké stavby, stavby drah a na
dráze, stavby vodních cest a přístavů, pokud užívání stavby k veřejné dopravě vyplývá z
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu,17) nebo z dříve vydaných rozhodnutí o užívání
stavby.
(4) Předmětem daně ze staveb dále nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.
____________________

16d

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
17a
) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.
17aa
)§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
17
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§9
Osvobození od daně
(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny
a) stavby ve vlastnictví státu,
b) stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
c) stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v
České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního
práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že
nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,
d) stavby, byty a samostatné nebytové prostory spravované Pozemkovým fondem České
republiky,
e) stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných,8) sloužící k
vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní správy těchto církví a
náboženských společností,
f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů 9) a obecně prospěšných společností,
g) zrušeno
h) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy vrácené do vlastnictví
fyzickým osobám z titulu restituce podle zvláštních předpisů,18) pokud nedošlo k
převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
i) do zdaňovacího období roku 2007 včetně, obytné domy ve vlastnictví fyzických osob,
pokud byly postaveny do roku 1948 a je v nich buď nadpoloviční většina nájemních
bytů, nebo byty v nich byly nejméně 15 let obsazeny též jinými uživateli než
vlastníkem a osobami mu blízkými podle dřívějších zákonů o hospodaření s byty a s
přikázaným nájemným, pokud nedošlo od roku 1948 k převodu nebo přechodu
vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké,
j) do zdaňovacího období roku 2002 včetně, byty převedené do vlastnictví fyzických
osob z vlastnictví státu, obcí a družstev podle zvláštního právního předpisu,5a) pokud
nedošlo k dalšímu převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než na
osoby blízké,
k) stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva
financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby sloužící
1. školám a školským zařízením,
2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě živnostenského oprávnění,
3. muzeím a galeriím, budou-li tato muzea a galerie vymezeny zvláštním právním
předpisem,
4. státním archivům, knihovnám,
5. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb,
6. zařízením sociální péče,
7. nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů,
l) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,
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m) stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí stanovené
vyhláškou Ministerstva financí České republiky v dohodě s Ministerstvem životního
prostředí České republiky,
n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo
jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá18b) a
jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému
bydlení,
o) stavby pro individuální rodinnou rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají
příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která
příspěvek na živobytí pobírá18b) a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální
rodinnou rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P,
p) stavby kulturních památek 18c) na dobu osmi let, počínaje rokem následujícím po
vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,
stavby kulturních památek 18c) po provedení stavební úpravy, počínaje rokem
následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,
r) stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně
systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající obnovitelné
energie solární, větrné, geotermální, biomasy,
s) zrušeno
t) stavby ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
u) stavby ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
v) stavby ve vlastnictví veřejných vysokých škol.
(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část stavby, zjistí se nárok na
osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části stavby podléhající
osvobození k celkové podlahové ploše nadzemních částí stavby.
(3) Osvobození podléhají též byty a samostatné nebytové prostory splňující
podmínky pro osvobození podle odstavce 1 písm. a) až c), e), f), h), i), k) až n), p), r), t),
u) a v), není-li dále stanoveno jinak.
(4) Osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1 písm. g) až i) nepodléhají
nebytové prostory staveb sloužící výlučně k podnikatelské činnosti.
(5) Stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory
uvedené v odstavci 1 písm. a) a d) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li
využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány; jsou-li pronajaty obci, kraji nebo
organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu,
že nejsou využívány k podnikatelské činnosti. Stavby, byty nebo samostatné nebytové
prostory uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) jsou osvobozeny od daně ze
staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.
(6) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb podle odstavce 1
písm. e) až k), m) až r), u) a v) v daňovém přiznání.
____________________
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5a

) Například zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů.
8
) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
9
) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
18
) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18b
) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
18c
) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

§ 11
Sazba daně
(1) Základní sazba daně činí
a) u obytných domů18e) 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících
příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za
1 m2 zastavěné plochy,
b) u staveb pro individuální rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) využívaných pro
individuální rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní
doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m2 zastavěné
plochy,
c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových
prostorů užívaných17) jako garáže 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené
podlahové plochy,
d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů
užívaných17) pro podnikatelskou činnost,
1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1
m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou
výrobu 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy,
3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy
nebo upravené podlahové plochy,
e) u ostatních staveb 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,
f) u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m2 upravené
podlahové plochy.
(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle odstavce 1
písm. a) až c) a e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná
plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro
podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle
odstavce 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Za první nadzemní podlaží
se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80
m pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno
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jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se
považují za další nadzemní podlaží.
(3) Základní sazba daně
a) podle odstavce 1 písm. a) a f), případně zvýšená u staveb podle odstavce 2, se násobí
koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního
sčítání lidu
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel ve statutárních městech16e) a ve Františkových
Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je
pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění
koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0,
b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písm. b) až d), případně zvýšená podle
odstavce 2 a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) se v celé
obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.
(4) U staveb pro individuální rodinnou rekreaci a rodinných domů18e) užívaných
pro individuální rodinnou rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto
stavbám, s výjimkou garáží, se základní sazba daně podle odstavce 1 písm. b), případně
zvýšená podle odstavce 2 násobí koeficientem 2,0 nebo se koeficient, je-li stanoven podle
odstavce 3 písm. b), násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto stavby umístěny v
národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí vyhlášených podle
zvláštního právního předpisu.
(5) Daň zjištěná podle § 10 a § 11 odst. 3 se zvyšuje o 2 Kč za každý 1 m2
podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném domě k podnikatelské
činnosti s výjimkou zemědělské prvovýroby nebo případů, kdy jsou pro tento nebytový
prostor důvody pro osvobození podle § 9 tohoto zákona.
(6) U staveb a samostatných nebytových prostorů uvedených v § 11 odst. 1 písm.
d), které slouží více účelům, se použije základní sazba daně odpovídající podnikatelské
činnosti, jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby nebo
upravené podlahové plochy samostatného nebytového prostoru a při stejném poměru
podlahových ploch připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba.
Pokud je ve stavbách uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b), c) a e) provozována
podnikatelská činnost na převažující části podlahové plochy nadzemních částí staveb,
použije se sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d). Pokud je v bytech nebo samostatných
nebytových prostorech uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) a f) provozována podnikatelská
činnost na převažující části upravené podlahové plochy, použije se sazba daně podle § 11
odst. 1 písm. d).
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____________________
16e

) § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

18e

Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p)
zákona č. 338/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
postupuje se podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže v těchto případech
poplatník uplatnil nárok na osvobození, není již oprávněn uplatnit nárok na
osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 338/1992 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX
§ 17
Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4)
pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
b) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou
staveb inženýrských,
c) vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně
územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace,
d) podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb,
vypracovávané autorizovaným inženýrem, a to zejména v případě staveb, které jsou
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím příslušného orgánu
územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné,
e) provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy,
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f) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení
vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
g) vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb,
h) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
i) vést realizaci jednoduché stavby,
j) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní
předpis nestanoví jinak,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním,
stavebním nebo kolaudačním řízení,
l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo
stavebního řádu, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
§ 18
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro kterou
mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou
dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou
těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo
rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo
urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle
obecných právních předpisů,9)
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou
zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování
označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané
autorizovaným architektem,
c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací
dokumentace,
d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení
vlivu staveb na životní prostředí,8) a to i pro účely řízení před státními orgány,
h) vést realizaci stavby,
i) provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní
předpisy nestanoví jinak,
j) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním,
stavebním nebo kolaudačním řízení,
l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo
územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
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§ 19
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla
udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních
případech a v případě oboru pozemní stavby vypracovávat příslušné části projektové
dokumentace,
vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou
dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat
příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové
dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani
ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou
dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb
pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo
projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně
související a podmiňující bydlení11) na pozemku stavby pro bydlení,
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným
architektem nebo autorizovaným inženýrem,
c) provádět stavebně technické průzkumy,
d) vést realizaci stavby,
e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,
g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení,
h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.
____________________
8

) Zákon ČNR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
9
) Zákon č. 513/1991 Sb.
11
) § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Čl. X
§ 20
Zmocňovací ustanovení
(1) Úřad vyhláškou stanoví
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,
předmět a obsah správy databáze,
formy poskytování a podmínky užití a rozšiřování dat databáze,
předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, kromě děl,
která jsou výsledky činností uvedených v § 11 odst. 3, a postup při standardizaci
geografického názvosloví,
předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s
úředním oprávněním a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby
využívané pro vedení základních státních mapových děl,
náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a
formu ověřování výsledků zeměměřických činností,
obsah a způsob provádění zkoušky,
obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky,
základní obsah technické mapy obce.
(2) Ministerstvo obrany vyhláškou stanoví

a) náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a
formu ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu,
b) obsah a způsob provádění zkoušky,
c) obsah a způsob provádění rozdílové zkoušky.
(3) Obce mohou pro účely vedení technické mapy obce stanovit obecně
závaznou vyhláškou
a) obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce,
b) povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické
mapy obce,
c) podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného
provedení stavby při plnění povinnosti stanovené podle písmene b).

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Čl. XI

§6
Ozáření z přírodních zdrojů
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(1) Pokud jsou přírodní radionuklidy záměrně využívány pro jejich radioaktivní,
štěpné nebo množivé vlastnosti, vztahují se na nakládání s nimi ustanovení tohoto zákona
ve stejném rozsahu jako na umělé zdroje ionizujícího záření. Těžba, úprava a zpracování
radioaktivních nerostů3) se považuje za radiační činnost.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví pracoviště, kde může dojít k významnému
zvýšení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření fyzických osob při výkonu jejich
práce nebo jednotlivců z obyvatelstva v okolí stanoveného pracoviště.
(3) Na pracovištích stanovených prováděcím právním předpisem podle odstavce 2
právnická nebo fyzická osoba vlastnící nemovitost, ve které je stanovené pracoviště, nebo
vlastnící pracoviště je povinna
a) informovat dotčené osoby vykonávající práce o možném zvýšeném ozáření
z přírodních zdrojů ionizujícího záření a o zdravotní újmě s tím související
a o překročení směrných hodnot a o provedených zásazích,
b) zajistit měření, která dovolí pro fyzické osoby stanovené prováděcím právním
předpisem určit roční efektivní dávku a v rozsahu a formou stanovenou prováděcím
právním předpisem údaje o provedených měřeních evidovat a pravidelně předávat
Úřadu,
c) dovolit uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí jen v míře
nepřevyšující uvolňovací úrovně stanovené prováděcím právním předpisem nebo
v rozsahu a za podmínek povolení Úřadu podle § 9 odst. 1 písm. h),
d) provést zásahy ke snížení ozáření v těch případech, kdy jsou překročeny směrné
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem a jestliže zásahem očekávané
snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů spojených se
zásahem,
e) v případě, že ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření může u osob
vykonávajících práce překročit tři desetiny některého z limitů ozáření pro radiační
pracovníky, musí tuto skutečnost oznámit Úřadu a na dotčené osoby vykonávající
práce se uplatňuje stejný rozsah požadavků jako na pracovníky kategorie A, včetně
preventivní zdravotní péče a osobního monitorování.
(4) Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi3a)
nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového
indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje
na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení
preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve
stavebním povolení. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provádět v tom
případě, bude-li stavba umístěna v terénu tak, že všechny její obvodové konstrukce budou
od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí
právní předpis stanoví postup pro stanovení radonového indexu pozemku.
Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými
místnostmi3a) je povinen zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky
předložit stavebnímu úřadu. Ten, kdo ohlašuje nebo žádá o povolení provedení
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stavebních úprav pro změnu v užívání části stavby, která bude nově obsahovat
obytné nebo pobytové místnosti, anebo oznamuje změnu v užívání stavby, která
bude nově obsahovat obytné nebo pobytové místnosti, je povinen zajistit měření
úrovně objemové aktivity radonu a výsledky předložit stavebnímu úřadu nebo
autorizovanému inspektorovi. Pokud se taková stavba umísťuje nebo provádí na
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně
chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Stanovení radonového
indexu pozemku se nemusí provádět v tom případě, bude-li stavba umístěna v terénu
tak, že všechny její obvodové konstrukce budou od podloží odděleny vzduchovou
vrstvou, kterou může volně proudit vzduch. Prováděcí právní předpis stanoví postup
pro stanovení radonového indexu pozemku.
(5) Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, u kterých úroveň
ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší je vyšší než prováděcím právním
předpisem stanovené směrné hodnoty a toto ozáření lze snížit takovým zásahem, s nímž
spojené očekávané snížení zdravotní újmy je dostatečné k odůvodnění škod a nákladů
spojených se zásahem, je vlastník budovy povinen usilovat o jeho snížení na úroveň,
jakou lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek.
Přesahuje-li úroveň ozáření prováděcím právním předpisem stanovené mezní hodnoty,
stavební úřad nařídí provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů závažného ohrožení
zdraví, je-li to ve veřejném zájmu. O překročení směrných nebo mezních hodnot
a o provedených zásazích musí vlastník budovy informovat nájemce.
(6) Výrobci a dovozci stavebních materiálů, výrobci a dovozci balené vody
a dodavatelé vody určené k veřejnému zásobování pitnou vodou jsou povinni zajistit
systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů a v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem vést o výsledcích evidenci a oznamovat tyto údaje Úřadu.
Výsledky měření jsou povinni výrobci, dovozci a dodavatelé na vyžádání poskytnout
veřejnosti. Stavební materiály ani balená voda, kromě vody, která je přírodním léčivým
zdrojem, 3b) se nesmí uvádět do oběhu a pitná voda dodávat k veřejnému zásobování,
pokud
1. obsah přírodních radionuklidů překročí mezní hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem, nebo
2. obsah přírodních radionuklidů překročí směrné hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem, s výjimkou případů, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu
radionuklidů by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.
____________________

3

) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
3a
) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
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ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII
§3
Členění staveb
(1) Pro účely oceňování se stavby člení na
a) stavby pozemní, kterými jsou
1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně
uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více
ohraničenými užitkovými prostory,
2. venkovní úpravy,
b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro
rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území,
studny a další stavby speciálního charakteru,
d) vodní nádrže a rybníky,
e) jiné stavby.
Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška.
(2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi
účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo v kolaudačním souhlasu
nebo ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební
povolení nebo v ohlášení či v oznámení stavebníka stavebnímu úřadu nebo
v souhlasu stavebního úřadu nebo v certifikátu autorizovaného inspektora a
skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li
zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi
stavem uvedeným v katastru nemovitostí5) a skutečným stavem platí, že stavba je určena
k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení
stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému
se užívá bez závad.6)
§4
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část7) (dále jen "stavba") se
oceňuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací,
jejichž použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška.
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(2) Stavba, která není spojena se zemí pevným základem, se oceňuje podle účelu
jejího užití stejným způsobem jako stavba nemovitá stejného užití.
(3) Výrobek, který plní funkci stavby, se oceňuje jako jiná stavba.
§9
Členění pozemků
(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na
a) stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích
pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím22), regulačním plánem23),
veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí24), nebo územním
souhlasem25) určeny k zastavění;10) je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší
přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající
přípustnému limitu určenému k zastavění,
2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a
nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy - staveniště nebo ostatní plochy, které
jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří
jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí
v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a
jsou ve vlastnictví stejného subjektu,
3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v
katastru nemovitostí,
b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice,
vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina a trvalý travní porost,
c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a
zalesněné nelesní pozemky,
d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky plochy,
e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná
půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina které nejsou
uvedeny v písmenech a) až d) 26).
(2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný
jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními
stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro
dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním
pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů,
studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod.
(3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru
nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným
stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.
___________________
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5

) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
10
) § 32 zákona č. 50/1976 Sb.
22
) § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 32 zákona č. 50/1976 Sb.
23
) § 61 zákona č. 183/2006 Sb.
24
) § 78a zákona č. 183/2006 Sb.
25
) § 96 zákona č. 183/2006 Sb.
26)
Například § 10 a § 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIII
§ 18
(1) Do samostatné působnosti městské části náleží
a) schvalování programu rozvoje městské části,
b) oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační
složky potřebné pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí,
a to pro odvoz a likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální
služby, kulturní činnost, sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu,
základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení, zřízení jednotky
dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich zakladatele
a zřizovatele,
c) rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části,
d) navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části,
e) poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám,
f) rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území
městské části,
g) schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj,
h) oprávnění vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává
územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu6b) v území městské části.
oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní
rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle
zvláštního právního předpisu6b) v území městské části.
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(2) Městská část se při výkonu samostatné působnosti městské části řídí zákony
a jinými právními předpisy.
(3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména
rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, o převzetí dluhu,
o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, orgány
městské části,
b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností
a svazků,
c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických
osob založených nebo zřízených městskou částí,
d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle
zvláštních zákonů,
e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz,
f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části,
g) o vzdání se práva a prominutí pohledávky,
h) o zastavení movitých a nemovitých věcí,
i) o dohodách o splátkách dluhů,
j) o uzavírání smluv podle § 21 až 27.
(4) Hlavní město Praha může Statutem stanovit rozsah rozhodování městských
částí podle odstavce 3.
__________________
6b

) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIV

§4
Územní energetická koncepce
(1) Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce
a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního
města a hlavního města Prahy. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií
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v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního
prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce
je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací
dokumentaci.
(2) Územní energetickou koncepci pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad,
Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen „pořizovatel“)
v přenesené působnosti. Územní energetická koncepce je součástí územně plánovací
dokumentace.
(3) Obec má právo pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit v přenesené
působnosti územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí.
Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro územní plánování.
(4) Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě
potřeby se doplňuje a upravuje.
(5) Územní energetická koncepce obsahuje
a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii,
b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií,
c) hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
a kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů1b),
e) hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití
energie,
f) řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření
uplatnitelných pořizovatelem koncepce.
(6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si pořizovatel může
vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických odvětvích2), dodavatelů
tuhých a kapalných paliv a zpracovatelů komunálních odpadů1b), kteří podnikají na
území, pro které se územní energetická koncepce zpracovává, jakož i největších
spotřebitelů energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro
vypracování územní energetické koncepce poskytnout bezúplatně v nutném rozsahu
potřebné podklady a údaje; rozsah a lhůty pro poskytnutí podkladů a údajů stanoví
prováděcí právní předpis2a).
(7) Naplňování územní energetické koncepce vyhodnocuje pořizovatel nejméně
jedenkrát za 4 roky a na základě vyhodnocení může zpracovávat návrhy na změnu.
(8) Pořizovatel poskytuje ministerstvu na vyžádání informace o aktuálním stavu
zpracování a vyhodnocení územní energetické koncepce pro účely posouzení souladu se
státní energetickou koncepcí.
(9) Vláda nařízením stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
podle odstavce 5.
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ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Čl. XV

§ 16
Působnost ministerstva
Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2)
a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných
plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona,
b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii
z obnovitelných zdrojů,
c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká
republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních
organizacích,
d) informuje Komisi o
1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a
ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž,
2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě
ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav;
informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie,
3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během
předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce,
4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace,
5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla,
6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o
primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby;
k tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický
regulační úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje,
7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a
předpokládanou poptávku po elektřině,
8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav,
9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let,
10.
vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne
informování Komise,
11.
investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech
jiných osob, které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční
propojovací kapacity během následujících 5 nebo více kalendářních let,
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12.
investičních projektech do energetické infrastruktury,
e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové
skladovací kapacity zásobníku plynu,
f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení
výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové
zdroje, do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie
nezbytné na výrobu elektřiny a výrobu plynu,
g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,
h) předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi,
i) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi,
j) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích,
k) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti
elektroenergetiky a plynárenství,
l) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění
podpory regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých
dodávek elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení,
m) sleduje
a. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské
soustavy a přezkoumává dosažené výsledky,
b. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu,
c. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství
a teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho
následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob
a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav,
n) vydává závazné stanovisko k desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové
soustavy a provozovatele přepravní soustavy,
o) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace
a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti,
p) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21).,
q) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného
stanoviska u staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení
přepravní soustavy plynu, staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb
výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více.
____________________
2

) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
21
) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na
zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

§ 67
Výstavba vybraných plynových zařízení
(1) Výstavba vybraných plynových zařízení je možná pouze na základě státní
autorizace (dále jen „autorizace“), o jejímž udělení rozhoduje ministerstvo. Na přeložku
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vybraného plynového zařízení nebo při jeho stavební úpravě, při které nedochází ke
změně technických parametrů, se autorizace nevyžaduje.
(2) Vybranými plynovými zařízeními jsou
a) přímé plynovody,
b) zásobníky plynu,
c) plynovody spojující plynárenskou soustavu
soustavami,
d) plynovody o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa.

se

zahraničními

plynárenskými

(3) Autorizace je nepřenosná na jinou právnickou či fyzickou osobu a uděluje se
na dobu uvedenou v žádosti, maximálně však na 5 let ode dne udělení s možností jejího
prodloužení na základě žádosti držitele. Žádost o prodloužení platnosti autorizace je nutné
podat nejméně 6 měsíců před skončením její platnosti.
(4) Na udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení není právní
nárok. Při udělování autorizace se posuzuje zejména efektivnost a hospodárnost
dostupných energetických zdrojů11) a význam projektu pro vnitřní trh s plynem11).
(5) Ministerstvo je ve věcech udělování autorizace účastníkem územního řízení a
dotčeným orgánem ve stavebním řízení podle zvláštního právního předpisu.7)
Ministerstvo je v případech, v nichž uděluje autorizaci, dotčeným
orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska při umisťování a povolování
staveb podle zvláštního právního předpisu23).
(6) Písemná žádost o udělení autorizace, kterou předkládá ministerstvu žadatel
o udělení autorizace, musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo
obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum
narození, a bydliště,
b) požadovanou dobu platnosti autorizace,
c) požadovanou charakteristiku vybraného plynového zařízení,
d) předpokládané umístění vybraného plynového zařízení,
e) stanovisko Ministerstva životního prostředí, že vybrané plynové zařízení odpovídá,
pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, zákonu o posuzování vlivů na ochranu
životního prostředí,8)
f) stanovisko příslušného provozovatele přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, že
jsou dohodnuty podmínky připojení k této soustavě,
g) prokázání odmítnutí přístupu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy
v případě výstavby přímého plynovodu,
h) doklady prokazující finanční předpoklady k výstavbě vybraného plynového zařízení,
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i) u plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými
soustavami doklady prokazující zajištění obousměrné kapacity nebo odůvodněnou
žádost o udělení výjimky z tohoto požadavku.
(7) Finančními předpoklady je schopnost fyzické či právnické osoby žádající
o udělení autorizace zabezpečit řádné zahájení a dokončení výstavby vybraného
plynového zařízení a schopnost zabezpečit plnění z toho plynoucích závazků.
(8) Finanční předpoklady se prokazují zejména obchodním majetkem a objemem
dostupných finančních prostředků, účetní závěrkou ověřenou auditorem včetně její
přílohy v plném rozsahu v případě, že fyzická nebo právnická osoba v předchozím
účetním období vykonávala podnikatelskou činnost.
(9) Držitel autorizace je povinen bezodkladně písemně oznámit ministerstvu
veškeré změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace či jiné závažné údaje
vztahující se k autorizaci.
(10) Rozhodnutí o udělení autorizace musí mít formu správního rozhodnutí a musí
obsahovat zejména
a) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, u fyzické osoby jméno a příjmení nebo
obchodní firmu, rodné číslo a identifikační číslo, pokud byla přidělena, nebo datum
narození, a bydliště,
b) dobu platnosti autorizace,
c) dobu výstavby a předpokládaný termín zahájení provozu,
d) základní údaje o vybraném plynovém zařízení,
e) umístění vybraného plynového zařízení.
(11) Ministerstvo vede evidenci udělených autorizací.
(12) Autorizace zaniká
a) uplynutím doby, na kterou byla udělena, pokud nedošlo na základě žádosti držitele
autorizace k jejímu prodloužení,
b) u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého držitele autorizace,
c) vydáním rozhodnutí o úpadku ohledně majetku držitele autorizace nebo byl
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek držitele autorizace nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení,
d) zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace,
e) na základě žádosti držitele autorizace o zrušení udělené autorizace,
f) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace pro závažné neplnění podmínek pro
udělení této autorizace včetně vstupu držitele autorizace do likvidace.
____________________

8

) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
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23

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

§ 77
Odběratel tepelné energie
(1) Odběratel má právo na připojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému tepelnému
zařízení v případě, že
a) se nachází v místě výkonu licencované činnosti,
b) má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými
předpisy,
c) splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů teplonosné
látky a termínu připojení stanovené dodavatelem, a
d) dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní energetickou koncepcí.11)
(2) Odběratel má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů
dodávky tepelné energie podle § 76 odst. 3 písm. b). Škoda musí být prokázána. Právo na
náhradu škody a ušlého zisku nevzniká v zákonem vyjmenovaných případech přerušení
nebo omezení dodávky tepelné energie podle § 76 odst. 4.
(3) Odběratel je povinen při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů
a v zájmu snižování spotřeby energie upravit na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení
tak, aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné
energie. Dále je odběratel povinen na svůj náklad upravit odběrné tepelné zařízení pro
instalaci měřicího zařízení v souladu s technickými podmínkami výrobce měřicího
zařízení po předchozím projednání s dodavatelem tepelné energie. Jiné úpravy odběrných
tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu změn vyvolal,
a to po předchozím projednání s držitelem licence. Změnu parametrů vyžadující úpravu
odběrného tepelného zařízení je povinen držitel licence oznámit písemně nejméně 12
měsíců předem.
(4) Odběratel může provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen
s rozvodným zařízením, jakož i dodávat do tohoto zařízení tepelnou energii, pouze po
písemné dohodě s držitelem licence na rozvod tepelné energie.
(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena
pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí
a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na
provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného
tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení
požaduje.
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(6) Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho
část nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni umístění a provozování tohoto
zařízení nadále strpět.
(7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená
dodávka tepelné energie, je zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele
licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie.
____________________
11

) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů
Čl. XVI
§ 10i
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací
dokumentace na životní prostředí se postupuje podle stavebního zákona4b) a v rozsahu
podle odstavců 2 až 5; předkladatel je pořizovatel politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace.
(2) Regulační plán, který stanoví podmínky pro provedení záměru podle přílohy č.
1 k tomuto zákonu, se posuzuje jako záměr podle dílu 2 tohoto zákona.
(3) Ministerstvo a orgán kraje jako dotčené orgány ve smyslu stavebního zákona
při pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace stanoví
požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně zpracování
možných variant řešení, a pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje
náležitosti podle stavebního zákona4d), jsou oprávněny požadovat jeho dopracování. Při
pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze
č. 8 k tomuto zákonu jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona požadavek na
zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba
k tomu oprávněná podle § 19.
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(5) Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení o schválení politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající
ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen
zveřejnit.
____________________
4b

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č.
132/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4d
) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
4c)

§ 10i
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace na životní prostředí
(1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje
a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního právního
předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. l) a § 22 písm. e) tím nejsou dotčena.
Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b, 10g a 10h se použijí obdobně s tím, že zjišťovací řízení a
veřejné projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Předkladatelem je
pořizovatel politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního
plánu.
(2) Regulační plán, který nahradí rozhodnutí o umístění záměru [§ 3
písm. a)], se v tomto rozsahu posuzuje jako záměr podle tohoto zákona, nestanoví-li
zvláštní právní předpis4b) jinak.
(3) Ministerstvo nebo orgán kraje při pořizování politiky územního rozvoje,
zásad územního rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah
a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných
variant řešení. Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí
ve vyhodnocení zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud
vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle zvláštního
právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje oprávněn požadovat jeho
dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
(4) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze
osoba k tomu oprávněná podle § 19.
______________________________
4b

)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
4d
)
§ 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
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§ 21
Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích A a u záměrů, jejichž
oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,
d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje
nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné
krajinné oblasti8a) nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu,
e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství
informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto
působnost v jednotlivém případě vyhradilo,
h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných
závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek,
i) uděluje a odnímá autorizaci,
j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,
k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále
seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
l) vydává stanovisko k vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje na životní prostředí,
a stanovisko k vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí.
vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje na
životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje
na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování.
§ 22
Orgány kraje
Orgány kraje
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn
a záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e),
b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do
územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),
c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi
vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,
d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále
seznam koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,
e) vydávají stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.
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vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní
prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII
§5
(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát
o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek
tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického
potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy.3)
(2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním
účelům, je povinen za účelem splnění povinností podle odstavce 1 provádět ve výrobě
účinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší
dostupné technologie.
(3) Při provádění staveb4) nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit
zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních
vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen
„srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem4). Stavební úřad nesmí bez splnění
těchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby
nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační
souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby. Bez splnění těchto podmínek nesmí být
povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.
____________________
3

) Například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o
zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
4
) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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§ 15
Stavební povolení k vodním dílům
(1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož
i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení
nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8,
může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se
nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla
(§ 9 odst. 5). V případě podle § 126 odst. 5 se povolení k provedení nebo změně vodního
díla nevydává současně s rozhodnutím podle zákona o integrované prevenci; práva
a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně vodního díla nebo změně jeho
užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona
o integrované prevenci.
(2) Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů
a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa.
(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě
podmínky, za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené
povinnosti musí být v souladu s tímto zákonem. Vodoprávní úřad může ve stavebním
povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s oznámením
podle § 120 stavebního zákona nebo spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
(4) Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle
zvláštního zákona.10)
(5) Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení
návrhu manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to
u vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících
jejich energetický potenciál.
(6) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich
odstranění musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato
vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech
vodního toku. To neplatí v případech,
a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin
a strží,
b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo
c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit
z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů.
(7) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 nebo podle
předchozích předpisů o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách
dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami.
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(8) Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby
provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu
povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto
rozhodnutí je prvním úkonem v řízení.
(9) Vodní díla nelze povolovat ve zkráceném řízení podle § 117 stavebního zákona
jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to neplatí v případě staveb
vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení
k nakládání s vodami.
(10) Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí příslušnému
stavebnímu úřadu.
____________________
10

) § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

§ 15a
Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav
(1) K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle
zvláštního právního předpisu10c), postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich
ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.
(2) Ohlášení vodního díla podle odstavce 1 obsahuje
a) náležitosti podle stavebního zákona4),
b) kategorii výrobku označeného CE,
c) projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti
podle zvláštního právního předpisu10d),
d) způsob vypouštění odpadních vod,
e) vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z
vodního díla do vod povrchových,
f) stanovisko správce povodí,
g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z
vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a
h) provozní řád.
(3) Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo
stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení
podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a
vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech
vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění
přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V
případech podle věty první a druhé činí lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že proti
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obnovení nemá námitek, 15 dnů; v této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo
udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat.
(4) Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se
za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c); ustanovení § 9 odst. 2 se v
takovém případě nepoužije. Vodoprávní úřad sdělí tyto skutečnosti bez zbytečného
odkladu správci povodí. V případě, že je provedením ohlášeného vodního díla dotčen
vodní tok, sdělí vodoprávní úřad tyto skutečnosti též příslušnému správci vodního toku.
____________________
4

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
10c
) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10d
) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30
Ochranná pásma vodních zdrojů
(1) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních
nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s
průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu
balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma
opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad
stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.
Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit.
Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
(2) Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně
vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná
pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených
vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo
zdravotní nezávadnosti.
(3) Ochranné pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území
a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou
vodou minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí,
b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s
minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od odběrného
zařízení,
c) u vodních toků
1. s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru
proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího objektu a
šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu polovinu
jeho šířky v místě odběru,
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2. bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem odběru
proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce ochranného
pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho šířky v místě
odběru,
d) u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od
odběrného zařízení,
e) v ostatních případech individuálně.
(4) Vodoprávní úřad může stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I.
stupně v rozsahu menším, než je uveden v odstavci 3 písm. a) až d).
(5) Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může
být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci
hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné
pásmo II. stupně, je-li to účelné, stanovovat postupně po jednotlivých územích.
(6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad na návrh nebo z vlastního podnětu.
Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteří mají právo vodu z vodního zdroje odebírat,
popřípadě ti, kteří o povolení k takovému odběru žádají, u vodárenských nádrží pak ti,
kteří vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich
stavebníky, může jim předložení tohoto návrhu s potřebnými podklady vodoprávní úřad
uložit. Za vodárenské nádrže podle předchozí věty se považují nádrže uvedené v seznamu
podle odstavce 13.
(7) Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby,
které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby,
které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo
opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.
(8) V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující
nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž
rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.
(9) Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo na návrh
rozhodne o zrušení ochranného pásma.
(10) V opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma
vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující
vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu
provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby podle
odstavce 12, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu
ležících.
(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech
vodních zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni
na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl
umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru
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vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané
vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních
zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat,
popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo
stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.
(13) Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví seznam vodárenských
nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
§ 38
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských,
zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají
po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb,
zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod,
které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod
důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.
(2) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící
vody užité na plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a
nepoužité minerální vody z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální
vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. Za odpadní vody se dále nepovažují
srážkové vody z dešťových oddělovačů, pokud oddělovač splňuje podmínky, které
stanoví vodoprávní úřad v povolení. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z
pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno
technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích21a).
(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich
vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k
nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se
rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování
nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za
ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.
Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o ochraně a
využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které
stanoví vodoprávní úřad.
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(4) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich
znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí
vydal, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad
tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných
odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření. Odběry a rozbory ke zjištění
míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé
osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).
(5) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla
určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného
podle § 15a, jehož podstatnou součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje
povinnost podle odstavce 4. Výčet a klasifikaci výrobků označovaných CE včetně hodnot
přípustného znečištění odpadních vod z nich vypouštěných stanoví vláda nařízením.
(6) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod,
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
(7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění
odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné
látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci nebo z
jednotlivých staveb poskytujících služby, vznikajících převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit
jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na
jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými
právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro
veřejnou potřebu.
Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno.
Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť
nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení48),
jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci49) nebo z jednotlivých staveb
poskytujících ubytovací služby50), vznikajících převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze
povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich
vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy
chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových
nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
(8) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a
znečištění. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vázán
ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality,
ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a přípustnými
hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění
odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v oblasti
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zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda nařízením.
Při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli
vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a
hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami
znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních
vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.
(9) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo
podzemních vod a na vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního
prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(10) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany
vod či normy environmentální kvality, stanovené přímo použitelným předpisem
Evropských společenství, vodoprávní úřad stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů
znečištění odpadních vod než hodnoty stanovené nařízením vlády podle odstavce 8,
popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty. Takto stanovené
hodnoty, které vláda stanoví nařízením, nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné
použitím nejlepších dostupných technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod;
normy přímo použitelného předpisu Evropských společenství tím nejsou dotčeny.
Obdobně to platí i v případech ukazatelů znečištění a jejich hodnot stanovených nařízením
vlády podle § 31, 34 a 35.
(11) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z
průmyslových staveb a zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých
dílčích výrob nebo chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.
(12) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve
výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních
vod do provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke
zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní
vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném
stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod,
vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod
vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle odstavce 8 nebo podle § 31.
(13) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní
úřad.
____________________

1a

) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.
) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů.
21a
) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
8

48

) § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území.
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49
50

) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
) § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
§ 104

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká
inspekce životního prostředí. Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených
vyhláškou ke koupání (§ 34) provádí krajská hygienická stanice, pokud zvláštní právní
předpis tuto povinnost neukládá jiné osobě.
(2) Vodoprávními úřady jsou
a) obecní úřady,
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech.
(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní
správy pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) adresa místa trvalého pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
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f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) druh a adresa místa pobytu,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel,
se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového
informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje,
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(9) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny14a),
horního zákona1a) a zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b)
a dále při postupu podle stavebního zákona4) při umisťování, povolování, užívání
a odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný úkon jen na základě
závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle tohoto
zákona. Závazné stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se
neuděluje souhlas podle § 17. Vodoprávní úřad je vázán svým předchozím závazným
stanoviskem. Navazující závazná stanoviska mohou vodoprávní úřady v téže věci
uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které
nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých
bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší
podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.
____________________
1a

) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.

4

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

7b

) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
14a
) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 107
Krajské úřady
(1) Do působnosti krajských úřadů patří
a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s
rozšířenou působností,
b) vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem
ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to
vyhradí,
c) rozhodovat ve věcech hraničních vod po projednání s Ministerstvem zemědělství a
Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu
nebo vyznačení státní hranice, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem vnitra; týkáli se takové rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v
blízkosti státních hranic podle zvláštního zákona2), rozhodovat po projednání i s
Ministerstvem zdravotnictví; za hraniční vody se považují povrchové, popřípadě
podzemní vody vymezené v mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika
vázána44),
d) činit za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to
v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo
obecního úřadu obce s rozšířenou působností
e) spolupracovat s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů
oblastí povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na
plánech oblastí povodí a při provádění kontroly plnění plánů oblastí povodí vyžádat
spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost
vod, orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního
prostředí, rybářství, vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě
dalších orgánů,
f) ukládat opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4,
g) kontrolovat provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která
povoluje,
h) rozhodovat o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního
dohledu, pokud si to vyhradí,
i) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo
podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
j) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1
písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí,
k) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o
velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
l) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných
elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek
podle přílohy č. 1 do vod povrchových,
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m) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a
jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1
písm. e)],
n) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem
nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
o) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních
toků a jejich aktivní zóny a ukládat jim zpracování takového návrhu,
p) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o
jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody,
r) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o
tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1,
s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo
souhlas,
t) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povolovat nakládání s
vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud
vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek,
u) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím
nakládání s vodami podle písmen l) až n),
v) rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních
záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů
s nimi souvisejících,
w) schvalovat manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných
manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno z
vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho
působnosti,
x) vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod
sloužícím k nakládání s vodami podle písmene k), a pokud si to vyhradí i k dalším
vodním dílům s tímto nakládáním spojeným,
y) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena
povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o
parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a
rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům,
orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.
(2) Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají závazné
stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti.
§ 115
Vodoprávní řízení
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o
věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona,4) jde-li o rozhodování
týkající se vodních děl a vodohospodářských úprav.
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(2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
vyhláškou stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o
rozhodnutí, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení
ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení nebo oznámení užívání,
jakož i náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření, v souladu s
tímto zákonem.
(3) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry
v územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního
jednání veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů.
(4) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít
rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká
vodního toku.
(6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního
prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených
podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou
stavebních řízení vedených podle § 15; žádost musí být co do předmětu a místa řízení
specifikována. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat
opakovaně.
(7) Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto
zákona, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15, jestliže písemně požádá o
postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 6. Dnem
sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení
nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(8) Vodoprávní úřad v písemnosti, kterou nařizuje termín a předmět ústního
jednání, upozorní účastníky řízení a dotčené orgány nejméně 10 dnů před ústním
jednáním, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději
při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního
jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. O určení
lhůty se nevydává usnesení. Jde-li o rozhodování týkající se vodních děl, postupuje se
podle stavebního zákona.
(9) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti
jiného vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním
obvodu jiného vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
po projednání s těmi vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká.
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(10) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů
předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně;
ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední,
rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do
60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3
měsíců.
(11) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního řádu, jde
o společné řízení.
(12) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v novém
vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s
povolením, které bylo změněno nebo zrušeno.
(13) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení
zahájeném z podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí
žadatel.
(14) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního úřadu
než povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně.
(15) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby
podle odstavců 4 a 7. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo jeho
zrušení jsou žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce,
jejichž územím drobný vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné
vodoprávní úřady (§ 106 odst. 1).
(16) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním
dozoru, jejichž rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího
zpracování odborných podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů,
popřípadě zpracování uvedených podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně
potřebná rozhodnutí k nápravě. Je-li v rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s
vodami způsobem, k němuž je jinak potřeba povolení podle § 8, toto povolení se již
nevydává. V případě, kdy se po právní moci rozhodnutí o opatření k nápravě vyskytnou
nové rozhodné skutečnosti, lze vydat nové rozhodnutí o opatření k nápravě.
(17) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.
(18) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika
vodoprávních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu
leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat
rozhodující část činnosti. Činností se rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14
a další činnosti podle zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad vyjádření
podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro stanovení ochranných pásem
vodního zdroje nebo vodního díla je vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží vodní
dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí.
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(19) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí
neběží.
____________________

4

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Čl. XVIII
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIX
Příloha Sazebník :
Položka 17
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě
zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li
zastavěná plocha 70 m2
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními
e) ke stavbě řadových garáží

f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo
stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e),
ke stavbě studny, čistírny odpadních vod,
přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e)
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Kč 300
Kč 1 000
Kč 300
Kč 300
Kč 300
a 150 Kč za čtvrté a
každé další stání,
nejvýše Kč 2 500

Kč

300

g) k drobným stavbám, a jejich změnám
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h)
k její nástavbě a přístavbě
k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky
na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci
pro stavbu uvedenou v tomto písmenu
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením
(včetně změny podmínek stavebního povolení)
nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14)
3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15)
4. Vydání povolení terénních úprav16)
5. Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování
autorizovaným inspektorem

Kč 300
Kč 300
Kč 3 000
Kč 2 500
Kč 1 000

Kč 300
Kč 1 000
Kč 1 000
Kč 10 000

Předmětem poplatku není
Písemné sdělení17) stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení
informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního
povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se
zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo
III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého
pobytu.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod
různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků
stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby
vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.
3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální
stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č.
425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb.,
zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č.
96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,
zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č.
422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné
pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha
těchto staveb se měří nad podnožím.
5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.
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Položka 18
a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,
rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí
o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Kč 1 000
Kč 500

Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se
stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.
Položka 19
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby
b) Vydání povolení k odstranění stavby

Kč 500
Kč 100

Předmětem poplatku není
Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku
kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.17)
Poznámka
Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je
povoleno.
Položka 20
Místní šetření
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Kč 100
Kč 150
Kč 300

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných
hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního
právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné
katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí
České republiky18) a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a
oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících.
Předmětem poplatku není
Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17
až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní
úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním
povolení.
Poznámky
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1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na
kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo
pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení
stavby.
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení,
které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání
účastníka řízení.
3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.

Položka 17
1.

2.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání
rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)

Kč 1 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty

Kč 5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo
řadových garáží

Kč 1 000

500

a 500 Kč za čtvrté a každé další
stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke
stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenech
a) nebo b)

Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč 20 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč 3 000

300

Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně

Kč 1 000

b) nad výměru 5 000 m2

Kč 3 000
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3.

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Kč 1 000

4.

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Kč 2 000

5.

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území

Kč 5 000

6.

Vydání regulačního plánu na žádost

Kč 10 000

Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní
smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této
položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených
v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere
správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši
poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši
poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere
správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této
položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení
stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených
za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní
smlouvy o provedení stavby.
9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní
úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.
________________
14

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
15
) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
16
) § 78a zákona č. 183/2006 Sb.
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Položka 18
1.

Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci15)

Kč 5 000

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty

Kč 10 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené
v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Kč

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo
řadových garáží

Kč 1 000

500

a 500 Kč za čtvrté a každé další
stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl
usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním
řízení

Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Kč 10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Kč

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Kč 3 000

2.

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Kč 1 000

3.

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1
písm. a) až e) stavebního zákona

Kč 1 000

4.

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným
v bodě 3

Kč

5.

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

Kč 1 000

6.

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

Kč

7.

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

Kč 1 000
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500

300

500

500

8.

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

Kč 1 000

9.

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

Kč

500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

Kč

500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby

Kč

500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků
na bezbariérové užívání staveb

Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření
zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

Kč

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem

Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva
s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora

Kč 10 000

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení
z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním
postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli
průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno
provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky,
vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých
písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této
položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného
poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku .
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4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši
součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky
17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad
poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této
položky, popřípadě této položky a položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální
stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu
§ 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2
stavebního zákona.
Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)

Kč 5 000

__________

17

) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění).“.

Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě
a)
b)
c)

za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu
za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních
dnech
za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

Kč 500
Kč 1 000
Kč 2 000

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě
prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření
nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího
správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle
zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).
Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí
zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených
za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo
kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo
závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností,
podnětů a oznámení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní
prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě
k dokončení stavby.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci,
byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení
stavby.
3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou
provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního
zákona.
4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání
na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání
jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření,
ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.
_____________
18
) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES/EU
Vládní návrh 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

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní
předpis)

Odpovídající předpis ES

Ustanovení
Obsah
CELEX č. Ustanovení
Obsah
(část, §,
(čl., odst.,
odst., písm.,
písm., bod.,
apod.)
apod.)
§ 19 odst. 2) (2) Úkolem územního plánování je také 32001L0042 32001L0042 32001L0042
posouzení vlivů politiky územního rozvoje, 31979L0409 článek 3,
1. Posouzení vlivů na životní
zásad územního rozvoje nebo územního 31992L0043 odst. 1 a 2
prostředí se v souladu s články
plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst.
4 až 9 provádí u plánů a
1). Pro účely tohoto posouzení se
31979L0409, programů uvedených v
zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný
článek 4, odst. odstavcích 2 až 4, které mohou
rozvoj území. Jeho součástí je také
mít významný vliv na životní
4;
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
prostředí.
s náležitostmi stanovenými v příloze k
2. S výhradou odstavce 3 se
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na
31992L0043, posouzení vlivů na životní
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
článek 6, odst. prostředí provádí u všech plánů
oblast.
3, článek 7. a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které

1

negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.

2

§ 33 odst. 4) (4) Ministerstvo zveřejní způsobem
32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
umožňujícím dálkový přístup návrh politiky
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů
odst. 1, 2 a 5; prostředí vypracované v souladu
na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a
s článkem 5 je zpřístupněn
dobu konání veřejného projednání nejméně
orgánům uvedeným v odstavci
30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání
3 tohoto článku a veřejnosti.
písemných připomínek obcí a veřejnosti,
2. Orgánům uvedeným v
která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne
odstavci
3 a veřejnosti uvedené
veřejného projednání. Připomínky se
v
odstavci
4 je dána včas
podávají ministerstvu. K později
skutečná
příležitost,
aby v
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
přiměřené
lhůtě
vyjádřily
své
Ustanovení § 22 odst. 1 až 3 se použijí
stanovisko
k
návrhu
plánu
nebo
přiměřeně.
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 33 odst. 5) (5) Ministerstvem životního prostředí
32001L0042 32001L0042, 2. Uskuteční-li se tyto
Článek 7,
konzultace, dohodnou se
odst. 2
dotyčné členské státy na
podrobnostech k zajištění, aby
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3 a
veřejnost uvedená v čl. 6 odst. 4
v členském státě, který může
být tímto významně dotčen,
byly informovány a byla jim
dána příležitost zaslat v
přiměřené lhůtě své vyjádření.
§ 33 odst. 6) (6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek,
32001L0042 32001L0042,
Článek 8
připomínek a případných výsledků
konzultací podle odstavců 3 až 5
Ministerstvu životního prostředí jako
podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2. Ministerstvo
životního prostředí stanovisko uplatní do 30
dnů od obdržení těchto podkladů. Ze
závažných důvodů, které Ministerstvo
životního prostředí sdělí ministerstvu
nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů,
se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje,
nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo
životního prostředí stanovisko neuplatní ve
lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené
lhůtě, je možné politiku územního rozvoje
schválit i bez jeho stanoviska.
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Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 33 odst. 7) (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
vyplyne, že politika územního rozvoje má
významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost některé
evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Kompenzační
opatření uvede Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku podle § 4 odst. 2
písm. b).

31979L0409 31979L0409, 31979L0409
31992L0043 článek 4,
Článek 4
odst. 4;
4. S ohledem na ochranu oblastí
31992L0043, uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
článek 6,
opatření pro předcházení
odst. 4,
znečišťování nebo poškozování
článek 7.
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.

§ 33 odst. 8) (8) obcí a

32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
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Článek 8

prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 35 odst. 2 e) stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
písm. e)
přírody a krajiny,
31979L0409 Článek 3,
31992L0043 odst. 2. písm. 2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
b)
prostředí provádí u všech plánů
a
31979L0409, programů,
a)
článek 4,
odst. 4;
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
31992L0043, směrnice 92/43/EHS s ohledem
článek 6,
na možný vliv na území.
odst. 3,
31979L0409
článek 7.
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
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hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 35 odst. 2 f)stanovisko
Ministerstva
životního 32001L0042 32001L0042
písm. f)
prostředí zpracované na základě kritérií
Článek 3,
podle přílohy č. 8 zákona o posuzování
odst. 1 a 3
vlivů na životní prostředí s uvedením, zda
má být aktualizace politiky územního
rozvoje posouzena z hlediska vlivů na
životní prostředí,

§ 35 odst. 3) (3) Ministerstvo zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy
o uplatňování politiky územního rozvoje a
stanoví lhůtu pro podání písemných
připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí
být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění
návrhu. Připomínky se podávají
ministerstvu. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.

32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
Článek 6,
zprávy o vlivech na životní
odst. 1, 2 a5 prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
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stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 35 odst. 4) (4) Vyhodnocení vlivů aktualizace na
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
udržitelný rozvoj území se zpracovává jen 31979L0409 článek 3,
Článek 3
31992L0043 odst. 1 a 3
tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo
1. Posouzení vlivů na životní
životního prostředí ve stanovisku podle § 35
odst. 2 písm. f).
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
článek 4,
programů uvedených v
odst. 4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
článek 6,
odst. 3,
3. Plány a programy uvedené v
článek 7.
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
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ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 36 odst. 1) (1) Současně s návrhem zásad územního
32001L0042 32001L0042,
rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na 31979L0409 Článek 5,
udržitelný rozvoj území, stanovené využití 31992L0043 odst. 1
územní rezervy se přitom z hlediska vlivů na
životní prostředí a evropsky významné
31979L0409,
lokality a ptačí oblasti neposuzuje.
článek 4,
odst. 4;

32001L0042
Článek 5
1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
vyžadováno posouzení vlivů na
životní prostředí, vypracuje se
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou
a posoudí možné
31992L0043,
významné
vlivy na životní
článek 6,
prostředí vyplývající z
odst. 3,
provádění plánu nebo programu
článek 7.
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
31979L0409
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Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
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směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 37 odst. 1) (1) K návrhu zásad územního rozvoje
32001L0042 32001L0042, 1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
článek 5,
vyžadováno posouzení vlivů na
krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na
odst. 1;
životní prostředí, vypracuje se
udržitelný rozvoj území.
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou a posoudí možné
významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z
provádění plánu nebo programu
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
§ 37 odst. 2) (2) Pokud návrh zásad územního rozvoje 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
obsahuje podmínky pro pořízení a vydání 31979L0409 článek 4;
Článek 4
regulačního plánu, které jsou návrhem jeho 1992L0043
zadání (§ 36 odst. 2), a tento regulační plán
31979L0409, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
bude nahrazovat rozhodnutí o umístění
článek 4,
uvedených
v příloze I posouzení
záměru, který je předmětem posuzování
odst. 4;
v souladu s články 5 až 10.
vlivů na životní prostředí, zašle krajský úřad
návrh zadání včetně oznámení záměru
31992L0043, 2. Záměry z kategorií
příslušnému úřadu podle zákona o
článek 6,
uvedených v příloze II podléhají
posuzování vlivů na životní prostředí (dále
odst. 3,
posouzení v souladu s články 5
jen „příslušný úřad“)
k provedení
článek 7.
až 10, pokud členské státy
zjišťovacího řízení11) a orgánu ochrany
usoudí, že to jejich povaha
přírody k uplatnění stanoviska podle § 45i
vyžaduje.
zákona o ochraně přírody a krajiny. Závěr
Za tím účelem mohou členské
zjišťovacího řízení včetně stanoviska orgánu
státy mimo jiné upřesnit určité
ochrany přírody krajský úřad zohlední
druhy záměrů, u nichž je třeba
v návrhu zadání a připojí k odůvodnění
provádět posouzení, nebo
návrhu zásad územního rozvoje.
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
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Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 37 odst. 3) (3) Krajský úřad oznámí místo a dobu
32001L0042 32001L0042,
společného jednání o návrhu zásad
článek 6,
územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na
odst. 1, 2 a 5.
udržitelný rozvoj území jednotlivě nejméně
15 dnů předem dotčeným orgánům,
ministerstvu a sousedním krajům. Dotčené
orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve
lhůtě 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě
mohou sousední kraje uplatnit připomínky.
K později uplatněným stanoviskům a
připomínkám se nepřihlíží.
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1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v

přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 37 odst. 4) (4) Krajský úřad doručí návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
článek 6,
územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou.
odst. 1, 2 a 5;
Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu
a vyhodnocení každý uplatnit u krajského
úřadu písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 37 odst. 5) (5) Krajský úřad ve spolupráci s
32001L0042 32001L0042,
Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh
článek 7,
zásad územního rozvoje sousedním státům,
odst. 1 a 2;
jejichž území může být uplatňováním zásad
územního rozvoje přímo ovlivněno, a
nabídne jim konzultace. Pokud sousední stát
o konzultace projeví zájem, krajský úřad se
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí a Ministerstvem životního prostředí
konzultací účastní.

1. Domnívá-li se členský stát, že
provedení plánu nebo programu
připravovaného pro jeho území
může mít významný vliv na
životní prostředí jiného
členského státu, nebo požadujeli to členský stát, kterého se to
může významně dotýkat, zašle
členský stát, na jehož území se
plán nebo program
vypracovává, před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu, druhému členskému
státu kopii návrhu plánu nebo
programu a příslušnou zprávu o
vlivech na životní prostředí.
2. Obdrží-li členský stát kopii
návrhu plánu nebo programu a
zprávu o vlivech na životní
prostředí podle odstavce 1, sdělí
druhému členskému státu, zda si
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přeje zahájit konzultace před
přijetím plánu nebo programu
nebo před jeho předáním k
legislativnímu procesu, a je-li
tomu tak, zahájí dotyčné
členské státy konzultace,
týkající se možných
přeshraničních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z
provádění plánu nebo z
programu, a plánovaná opatření
ke snížení nebo vyloučení
těchto vlivů.
§ 37 odst. 6) (6) Vyhodnocení podle odstavce 1 projedná 32001L0042 32001L0042,
krajský úřad se zástupci Ministerstva
článek 6,
životního prostředí, Ministerstva práce a
odst. 1, 2 a 5;
sociálních věcí, Ministerstva průmyslu
a obchodu,
Ministerstva
zemědělství,
Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury,
ministerstva a krajské hygienické stanice.
Místo a dobu jednání oznámí krajský úřad
uvedeným
ministerstvům
a
krajské
hygienické stanici nejméně 15 dnů předem a
vyzve
je
k uplatnění
vyjádření
k vyhodnocení nejpozději do 30 dnů ode dne
jednání. K později uplatněným vyjádřením
se nepřihlíží. Ve vyjádřeních ministerstva a
krajská
hygienická
stanice
uvedou
připomínky k zajištění vyváženého vztahu
územních podmínek udržitelného rozvoje
území a k výběru varianty řešení.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 37 odst. 7) (7) Krajský úřad zašle návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
článek 8.
udržitelný rozvoj území, stanoviska,
připomínky, vyjádření a případné výsledky
konzultací podle odstavců 3 až 6
Ministerstvu životního prostředí jako
podklad pro vydání stanoviska k návrhu
koncepce podle § 10g zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, které není
stanoviskem podle § 4 odst. 2, a
ministerstvu. Ministerstvo životního
prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od
obdržení uvedených podkladů. Ze
závažných důvodů, které Ministerstvo
životního prostředí sdělí krajskému úřadu
nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů,
se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje,
nejdéle však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo
životního prostředí stanovisko neuplatní ve
lhůtě podle věty druhé ani v prodloužené

Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
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lhůtě, je možné zásady územního rozvoje
vydat i bez jeho stanoviska.
§ 37 odst. 8) (8) Pokud z posouzení vlivu na evropsky
31979L0409 31979L0409,
31992L0043 článek 4,
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
odst. 4;
vyplyne, že zásady územního rozvoje mají
významný negativní vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
31992L0043,
článek 6,
významné lokality nebo ptačí oblasti,
odst. 3,
postupuje se podle § 45i zákona o ochraně
článek 7.
přírody a krajiny. Kompenzační opatření
uvede Ministerstvo životního prostředí ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to

§ 38 odst. 2) (2) Pokud návrh zásad územního rozvoje
obsahuje varianty řešení, navrhne krajský
úřad na základě vyhodnocení výsledků
projednání a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území zastupitelstvu kraje
ke schválení výběr nejvhodnější varianty,
který může obsahovat i podmínky k její
úpravě….

§ 38 odst. 3) (3) Dojde-li krajský úřad na základě
výsledků projednání k závěru, že je potřebné
pořídit nový návrh zásad územního rozvoje,
navrhne pokyny pro jeho zpracování.
K návrhu pokynů si vyžádá stanovisko
Ministerstva životního prostředí a
stanovisko příslušného orgánu ochrany
přírody podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku uvede, zda má být
nový návrh posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí, případně stanoví
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí…

ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
článek 8;
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
31979L0409 článek 3,
31992L0043 odst. 1, 2, 3 a Článek 3
Oblast působnosti
5;
1. Posouzení vlivů na životní
31979L0409, prostředí se v souladu s články
článek 4,
4 až 9 provádí u plánů a
odst. 4;
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
článek 6,
prostředí.
odst. 3,
2. S výhradou odstavce 3 se
článek 7.
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
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stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
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jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 39 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh zásad
32001L0042 32001L0042,
článek 6,
územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a oznámení o
odst. 1,2 a 5.
konání veřejného projednání krajský úřad
doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné
projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná
nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K
veřejnému projednání krajský úřad přizve
jednotlivě ministerstvo, dotčené orgány,
obce v řešeném území a obce sousedící
s tímto územím (dále jen „dotčené obce“)
a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů
předem.

21)

§ 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.
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1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 39 odst. 2) (2) Dotčené obce, vlastník, správce nebo 32001L0042 32001L0042,
provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné
článek 6,
technické
infrastruktury
(dále
jen
odst. 1,2 a 5.
„oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti
mohou podat námitky proti návrhu zásad
územního rozvoje. Námitky s odůvodněním
a vymezením dotčeného území lze uplatnit
do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Dotčené orgány a ministerstvo uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání (§ 37 odst. 3)
změněny. Ve stejné lhůtě může každý
uplatnit
připomínky
k návrhu
a
vyhodnocení. K později uplatněným
námitkám, stanoviskům a připomínkám se
nepřihlíží. Dotčené obce, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti musí být na tuto
skutečnost upozorněni.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 39 odst. 4) (4) Krajský úřad vyhodnotí výsledky 32001L0042 32001L0042,
projednání a zpracuje s ohledem na veřejné
článek 6,
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
odst. 1,2 a 5,
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
článek 8.
dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve
je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení
uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán
nebo ministerstvo neuplatní stanovisko
v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy
souhlasí. Pokud je to nezbytné, krajský úřad
zajistí úpravu návrhu zásad územního
rozvoje v souladu s výsledky projednání.

Článek 6
1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
Článek 8
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při

18

vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 39 odst. 5) (5) …krajský úřad si vyžádá stanovisko
32001L0042 32001L0042, 32001L0042
Ministerstva životního prostředí a
31979L0409 článek 3,
stanovisko příslušného orgánu ochrany
31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
přírody podle § 45i zákona o ochraně
a 6;
prostředí se v souladu s články
přírody a krajiny. Ministerstvo životního
prostředí ve stanovisku uvede, zda podstatná
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
úprava vyžaduje posouzení z hlediska vlivů
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
na životní prostředí, popřípadě stanoví
odst. 4;
mít významný vliv na životní
podrobnější požadavky podle § 10i zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
31992L0043, prostředí.
Upravený návrh a případně upravené nebo
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
projedná na opakovaném veřejném
a programů,
projednání; přitom se postupuje obdobně
a) které se připravují v
podle odstavců 1 až 3.
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
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případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
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§ 40 odst. 2) (2) Součástí odůvodnění zásad územního 32001L0042 32001L0042,
rozvoje je kromě náležitostí vyplývajících ze
článek 8.
správního řádu zejména

§ 40 odst 2) b) základní informace o výsledcích 32001L0042 32001L0042,
písm. b)
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
článek 8.
území včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí,

§ 40 odst 2) c) stanovisko podle § 37 odst. 7,
písm. c)

32001L0042 32001L0042,
článek 8.

§ 40 odst 2) d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 32001L0042 32001L0042,
písm. d)
odst. 7 zohledněno, s uvedením závažných
článek 8.
důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly,
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stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací

zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 40 odst 2) e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
včetně vybrané varianty.
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
písm. e)
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 42 odst. 1) (1) Krajský úřad pořídí návrh zprávy o 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
uplatňování zásad územního rozvoje 31979L0409 článek 3,
v uplynulém období a zašle ho ministerstvu, 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
dotčeným orgánům, sousedním krajům,
a 6;
prostředí se v souladu s články
dotčeným obcím, příslušnému orgánu
ochrany přírody a Ministerstvu životního
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
prostředí. Do 30 dnů od obdržení návrhu
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
mohou uplatnit u krajského úřadu
odst. 4;
mít významný vliv na životní
ministerstvo a dotčené orgány vyjádření
s požadavky na obsah zprávy, obce
31992L0043, prostředí.
připomínky
a Ministerstvo
životního
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
prostředí stanovisko zpracované podle
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
vlivů na životní prostředí, ve kterém uvede,
a programů,
zda mají být aktualizace nebo nový návrh
a) které se připravují v
zásad
územního
rozvoje
posouzeny
odvětvích zemědělství,
z hlediska vlivů na životní prostředí a
lesnictví, rybolovu, energetiky,
případně stanoví požadavky podle § 10i
průmyslu, dopravy, nakládání s
zákona o posuzování vlivů na životní
odpady, vodohospodářství,
prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody
telekomunikací, turistiky,
doručí stanovisko podle § 45i zákona o
územního plánování nebo
ochraně přírody a krajiny krajskému úřadu
využívání půdy a které stanoví
a Ministerstvu
životního
prostředí
rámec pro budoucí schvalování
nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty pro
záměrů uvedených v přílohách I
uplatnění
vyjádření,
připomínek
a
a II směrnice 85/337/EHS nebo
stanoviska. K vyjádřením a připomínkám
b) u kterých je vyžadováno
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
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mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
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podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 42 odst. 2) (2) Krajský úřad doručí návrh zprávy o 32001L0042 32001L0042,
uplatňování zásad územního rozvoje
článek 6,
veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne
odst. 1, 2 a 5.
doručení může každý k návrhu uplatnit
písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 42 odst. 3) (3) Krajský úřad upraví návrh zprávy podle 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
výsledků projednání a předloží ho ke
článek 8;
prostředí vypracovaná podle
schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do
článku 5, vyjádření podle
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4 let po vydání zásad územního rozvoje
nebo jejich poslední aktualizace.

článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

§ 42 odst. 4) (4) ……… s výjimkou vyhodnocení vlivů 32001L0042 32001L0042, 1. Posouzení vlivů na životní
aktualizace zásad územního rozvoje na
článek 3,
prostředí se v souladu s články
udržitelný rozvoj území, které se zpracovává
odst. 1, 2, 3, 5 4 až 9 provádí u plánů a
jen pokud Ministerstvo životního prostředí
a 6;
programů uvedených v
ve stanovisku podle odstavce 1 uvedlo, že
odstavcích 2 až 4, které mohou
má být tato aktualizace posouzena z hlediska
mít významný vliv na životní
vlivů na životní prostředí.
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
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vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
§ 42 odst. 6) (6) K návrhu aktualizace zásad územního
rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území.

32001L0042 32001L0042,
článek 3,
odst. 1, 2, 3 a
5;
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1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít

významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
§ 47 odst. 2) (2) Pořizovatel zašle návrh zadání územního 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
plánu dotčeným orgánům, sousedním 31979L0409 článek 3,
obcím,
krajskému
úřadu.
V případě 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
pořizování územního plánu jiným obecním
a 6, článek 5, 1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
úřadem zašle pořizovatel návrh zadání též
odst. 4;
4 až 9 provádí u plánů a
obci, pro kterou ho pořizuje. Pořizovatel
doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou. Do
31979L0409, programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
15 dnů ode dne doručení může každý
článek 4,
mít významný vliv na životní
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
odst. 4;
prostředí.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání
mohou dotčené orgány a krajský úřad jako
31992L0043, 2. S výhradou odstavce 3 se
článek 6,
nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele
posouzení vlivů na životní
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na
odst. 3,
prostředí provádí u všech plánů
obsah
územního
plánu
vyplývající
článek 7.
a programů,
z právních předpisů a územně plánovacích
a) které se připravují v
podkladů. V téže lhůtě uplatní krajský úřad
odvětvích zemědělství,
jako příslušný úřad u pořizovatele
lesnictví, rybolovu, energetiky,
stanovisko, sousední obce mohou uplatnit
průmyslu, dopravy, nakládání s
podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím
odpady, vodohospodářství,
této lhůty doručí příslušný orgán ochrany
telekomunikací, turistiky,
přírody pořizovateli a příslušnému úřadu
územního plánování nebo
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně
využívání půdy a které stanoví
přírody
a
krajiny.
K připomínkám,
rámec pro budoucí schvalování
vyjádřením a podnětům uplatněným po
záměrů uvedených v přílohách I
uvedených lhůtách se nepřihlíží.
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
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5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 5
4. Při rozhodování o oblasti
působnosti a úrovni podrobnosti
informací, které musí být
obsaženy ve zprávě o vlivech na
životní prostředí, jsou
konzultovány orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
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nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 47 odst. 3) (3) Krajský úřad jako příslušný úřad ve 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
stanovisku podle odstavce 2 uvede, zda má 31979L0409 článek 3,
být návrh územního plánu posuzován z 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
hlediska vlivů na životní prostředí, případně
a 6, článek 5, 1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
stanoví podrobnější požadavky podle § 10i
odst. 4;
4 až 9 provádí u plánů a
zákona o ochraně přírody a krajiny. Pokud
má být návrh územního plánu posuzován
31979L0409, programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo
článek 4,
mít významný vliv na životní
pokud příslušný orgán ochrany přírody ve
odst. 4;
prostředí.
stanovisku podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny nevyloučil významný vliv
31992L0043, 2. S výhradou odstavce 3 se
na evropsky významnou lokalitu či ptačí
článek 6,
posouzení vlivů na životní
oblast11), doplní pořizovatel do návrhu
odst. 3,
prostředí provádí u všech plánů
zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na
článek 7.
a programů,
udržitelný rozvoj území.
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
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odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
Článek 5
4. Při rozhodování o oblasti
působnosti a úrovni podrobnosti
informací, které musí být
obsaženy ve zprávě o vlivech na
životní prostředí, jsou
konzultovány orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3.
31979L0409
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Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
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směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 47 odst. 4) (4) Na základě výsledků projednání 32001L0042 32001L0042,
pořizovatel ve spolupráci s určeným
článek 3,
zastupitelem upraví návrh zadání a předloží
odst. 1, 2, 3 a
jej ke schválení.
5;
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1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní

prostředí vztahuje tato
směrnice.
§ 50 odst. 1) (1) Na základě schváleného zadání 32001L0042 32001L0042,
územního plánu nebo schválených pokynů
článek 5,
pro zpracování návrhu územního plánu
odst. 1 a 2.
pořizovatel pořídí pro obec zpracování
návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud se
zpracovává. Náležitosti obsahu vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu §
19 odst. 2 stanoví prováděcí právní předpis.

1. Pokud je podle čl. 3 odst. 1
vyžadováno posouzení vlivů na
životní prostředí, vypracuje se
zpráva o vlivech na životní
prostředí, ve které se určí,
popíšou a posoudí možné
významné vlivy na životní
prostředí vyplývající z
provádění plánu nebo programu
a rozumná náhradní řešení s
přihlédnutím k cílům a
zeměpisné oblasti působnosti
plánu nebo programu.
Informace vyžadované za tímto
účelem jsou uvedeny v příloze
I.
2. Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
odstavce 1 obsahuje informace,
které lze rozumně vyžadovat, s
přihlédnutím ke stávajícím
znalostem a metodám
posuzování, obsahu a úrovni
podrobnosti plánu nebo
programu, jeho fázi v procesu
rozhodování a k rozsahu, ve
kterém lze některé aspekty
vhodněji posuzovat na různých
úrovních, aby se zabránilo
opakovanému posuzování.

§ 50 odst. 2) (2) Pořizovatel oznámí místo a dobu konání 31985L0337 31985L0337,
společného jednání o návrhu územního 32001L0042 článek 4,
plánu a vyhodnocení jeho vlivů na 31979L0409 odst. 1 a 2;
udržitelný rozvoj území, pokud se 31992L0043
zpracovává, nejméně 15 dnů předem
32001L0042,
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
článek 5,
úřadu, obci, pro kterou je územní plán
odst. 1,2 a 5;
pořizován, a sousedním obcím; krajskému
úřadu zároveň předá návrh územního plánu
31979L0409,
pro posouzení podle odstavců 6 až 8 spolu
článek 4,
s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný
odst. 4;
rozvoj území, pokud se zpracovává. Dotčené
orgány vyzve k uplatnění stanovisek ve
31992L0043,
lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné
článek 6 odst.
lhůtě mohou sousední obce uplatnit
4, článek 7.
připomínky.
K později
uplatněným
stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
Pokud návrh územního plánu obsahuje
návrh zadání regulačního plánu (§ 43 odst.
2), postupuje se přiměřeně podle § 37 odst.
2.

31985L0337
Článek 4
1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
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musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 6
1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
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není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 50 odst. 3) (3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu 32001L0042 32001L0042,
a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
článek 6,
na udržitelný rozvoj území, pokud se
odst. 1, 2 a 5.
zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů
ode dne doručení může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

1. Návrh plánu nebo programu a
zprávy o vlivech na životní
prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.

§ 50 odst. 4) (4) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu 32001L0042 32001L0042,
územního plánu na životní prostředí zjištěn
článek 7.
významný negativní vliv na území
sousedního státu, pořizovatel ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí zašle
návrh územního plánu příslušným orgánům
sousedního státu, jehož území může být

1. Domnívá-li se členský stát, že
provedení plánu nebo programu
připravovaného pro jeho území
může mít významný vliv na
životní prostředí jiného
členského státu, nebo požadujeli to členský stát, kterého se to
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uplatňováním územního plánu přímo
ovlivněno, a nabídne mu konzultace. Pokud
tyto orgány o konzultace projeví zájem,
pořizovatel se ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí konzultací účastní;
k účasti přizve Ministerstvo životního
prostředí a krajský úřad.

§ 50 odst. 6) (6) Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů 32001L0042 32001L0042,
územního plánu na udržitelný rozvoj území,
článek 8.
pořizovatel zašle stanoviska, připomínky
a výsledky konzultací podle odstavců 2 až 4
příslušnému úřadu jako podklad pro vydání
stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které není stanoviskem podle § 4
odst. 2. Příslušný úřad stanovisko uplatní do
30 dnů od obdržení těchto podkladů. Ze
závažných důvodů, které příslušný úřad
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může významně dotýkat, zašle
členský stát, na jehož území se
plán nebo program
vypracovává, před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu, druhému členskému
státu kopii návrhu plánu nebo
programu a příslušnou zprávu o
vlivech na životní prostředí.
2. Obdrží-li členský stát kopii
návrhu plánu nebo programu a
zprávu o vlivech na životní
prostředí podle odstavce 1, sdělí
druhému členskému státu, zda si
přeje zahájit konzultace před
přijetím plánu nebo programu
nebo před jeho předáním k
legislativnímu procesu, a je-li
tomu tak, zahájí dotyčné
členské státy konzultace,
týkající se možných
přeshraničních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z
provádění plánu nebo z
programu, a plánovaná opatření
ke snížení nebo vyloučení
těchto vlivů.
Uskuteční-li se tyto konzultace,
dohodnou se dotyčné členské
státy na podrobnostech k
zajištění, aby orgány uvedené v
čl. 6 odst. 3 a veřejnost uvedená
v čl. 6 odst. 4 v členském státě,
který může být tímto významně
dotčen, byly informovány a byla
jim dána příležitost zaslat v
přiměřené lhůtě své vyjádření.
3. Vyžadují-li se podle tohoto
článku konzultace mezi
členskými státy, dohodnou se na
počátku konzultací na
přiměřeném časovém rámci pro
trvání konzultací.
Zpráva o vlivech na životní
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.

sdělí pořizovateli nejpozději do 30 dnů od
obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30
dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani
v prodloužené lhůtě, je možné územní plán
vydat i bez jeho stanoviska.
§ 50 odst. 7) (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky 31979L0409 31979L0409,
významnou lokalitu nebo ptačí oblast 31992L0043 článek 4,
vyplyne, že územní plán má významný
odst. 4;
negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost některé evropsky
31992L0043,
významné lokality nebo ptačí oblasti, který
článek 6 odst.
nebyl předmětem posouzení vydaných zásad
4, článek 7.
územního rozvoje z hlediska těchto vlivů,
postupuje se podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny. Kompenzační opatření
uvede příslušný orgán ochrany přírody ve
stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné

naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 51 odst. 1) (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
návrhu územního plánu a zajistí řešení
článku 5, vyjádření podle
případných rozporů (§ 4 odst. 8); na základě
článku 6 a výsledky
vyhodnocení výsledků projednání, výsledku
přeshraničních konzultací
řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na
zahájených podle článku 7 se
udržitelný rozvoj území, pokud se
vezmou v úvahu při
zpracovává, zajistí upravení návrhu.
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 51 odst. 2) (2) Pokud návrh územního plánu obsahuje 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
varianty řešení, předloží pořizovatel na
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
základě vyhodnocení výsledků projednání,
článku 6 a výsledky
výsledku řešení rozporů a vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se
přeshraničních konzultací
zpracovává, zastupitelstvu obce ke schválení
zahájených podle článku 7 se
návrh výběru nejvhodnější varianty, který
vezmou v úvahu při
může obsahovat i podmínky k její úpravě…
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 51 odst. 3) (3) Dojde-li pořizovatel na základě výsledků 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
projednání k závěru, že je potřebné pořídit 31979L0409 článek 3,
nový návrh územního plánu, zpracuje ve 31992L0043 odst. 1, 2, 3, 5 Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
spolupráci s určeným zastupitelem návrh
a 6;
prostředí se v souladu s články
pokynů pro jeho zpracování. K návrhu
pokynů si pořizovatel vyžádá stanovisko
31979L0409, 4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
příslušného úřadu a stanovisko příslušného
článek 4,
odstavcích 2 až 4, které mohou
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
odst. 4;
mít významný vliv na životní
o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad
ve stanovisku uvede, zda má být upravený
31992L0043, prostředí.
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
prostředí, případně stanoví podrobnější
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
požadavky podle § 10i zákona o posuzování
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
vlivů na životní prostředí….
a programů,
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a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
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opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 52 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh územního 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
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rozvoj území, pokud se zpracovává, a
oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení
se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení.
K veřejnému projednání pořizovatel přizve
jednotlivě obec, pro kterou je územní plán
pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a
sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.

odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 52 odst. 3) (3) Dotčené orgány a krajský úřad jako 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
stanoviska k částem řešení, které byly od
odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
společného jednání (§ 50) změněny…
s článkem 5 je zpřístupněn
orgánům uvedeným v odstavci
3 tohoto článku a veřejnosti.
2. Orgánům uvedeným v
odstavci 3 a veřejnosti uvedené
v odstavci 4 je dána včas
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 53 odst. 1) (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 32001L0042 32001L0042, 1. Návrh plánu nebo programu a
zastupitelem
vyhodnotí
výsledky
článek 6,
zprávy o vlivech na životní
odst. 1, 2 a 5. prostředí vypracované v souladu
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
s článkem 5 je zpřístupněn
vyhodnocení připomínek uplatněných k
orgánům uvedeným v odstavci
návrhu územního plánu. Návrhy doručí
3 tohoto článku a veřejnosti.
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
2. Orgánům uvedeným v
nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim
odstavci
3 a veřejnosti uvedené
ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily
v
odstavci
4 je dána včas
stanoviska…
skutečná příležitost, aby v
přiměřené lhůtě vyjádřily své
stanovisko k návrhu plánu nebo
programu a doprovodné zprávě
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o vlivech na životní prostředí
před přijetím plánu nebo
programu nebo před jeho
předáním k legislativnímu
postupu.
5. Podrobnosti k informacím a
konzultacím s orgány a
veřejností stanoví členské státy.
§ 53 odst. 2) (2) Dojde-li na základě veřejného projednání 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
k podstatné úpravě návrhu územního plánu, 31979L0409 článek 1, 2, 3,
Článek 3
pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného 31992L0043 5 a 6;
1. Posouzení vlivů na životní
úřadu a stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody podle § 45i zákona o
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad ve
článek 4,
programů uvedených v
stanovisku uvede, zda má být upravený
odst.4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
požadavky podle § 10i zákona o posuzování
článek 6,
vlivů na životní prostředí. Upravený návrh
odst. 3,
2. S výhradou odstavce 3 se
a případné
upravené nebo
doplněné
článek 7.
posouzení vlivů na životní
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
prostředí provádí u všech plánů
území se v rozsahu těchto úprav projedná na
a programů,
opakovaném veřejném projednání; přitom se
a) které se připravují v
postupuje obdobně podle § 52.
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
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stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
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teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 53 odst. 3) (3) Je-li na základě projednání nutné návrh 32001L0042 32001L0042, 32001L0042
územního plánu přepracovat, postupuje se 31979L0409 článek 1, 2, 3, Článek 3
obdobně podle § 51 odst. 3.
31992L0043 5 a 6;
1. Posouzení vlivů na životní
31979L0409, prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
článek 4,
programů uvedených v
odst. 4;
odstavcích 2 až 4, které mohou
31992L0043, mít významný vliv na životní
prostředí.
článek 6,
2. S výhradou odstavce 3 se
odst. 3,
posouzení vlivů na životní
článek 7.
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
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programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít

45

pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 53 odst. 5) (5) Součástí odůvodnění územního plánu je 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
kromě náležitostí vyplývajících ze správního
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
řádu zejména
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 b) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. b)
rozvoj území obsahující základní informace
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
článku 5, vyjádření podle
výsledků vyhodnocení vlivů na životní
článku 6 a výsledky
prostředí,
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
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procesu.
§ 53 odst. 5 c) stanovisko krajského úřadu podle § 50 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. c)
odst. 6,
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
odst. 6 zohledněno, s uvedením závažných
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
písm. d)
důvodů, pokud některé požadavky nebo
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
podmínky zohledněny nebyly,
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 53 odst. 5 e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 32001L0042 32001L0042, Zpráva o vlivech na životní
písm. e)
včetně vybrané varianty,
článek 8.
prostředí vypracovaná podle
článku 5, vyjádření podle
článku 6 a výsledky
přeshraničních konzultací
zahájených podle článku 7 se
vezmou v úvahu při
vypracování plánu nebo
programu a před jeho přijetím
nebo předáním k legislativnímu
procesu.
§ 55 odst. 1) (1) Na projednání návrhu této zprávy se 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její 32001L0042 článek 4;
Článek 4
schválení se použije obdobně § 47 odst. 5. 31979L0409
Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu 31992L0043 32001L0042, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
změny územního plánu součástí této zprávy,
článek 3,
uvedených
v příloze I posouzení
postupuje se dále v rozsahu této změny
odst. 1, 2, 3, 5
v
souladu
s
články 5 až 10.
obdobně podle ustanovení § 50 až 54.
a 6;
2. Záměry z kategorií
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
článek 4,
posouzení v souladu s články 5
odst. 4;
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
31992L0043, vyžaduje.
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z

47

kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
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kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
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Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 55 odst. 2) (2) Pokud není změna územního plánu 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
pořizována na základě zprávy o uplatňování 32001L0042 článek 4;
Článek 4
územního plánu nebo postupem podle 31979L0409
odstavce 3, postupuje se dále v rozsahu této 31992L0043 32001L0042, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až
článek 3,
54 a přiměřeně podle § 47.
odst. 1, 2, 3, 5 uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
a 6;
2. Záměry z kategorií
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
článek 4,
posouzení v souladu s články 5
odst. 4;
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
31992L0043, vyžaduje.
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
32001L0042
Článek 3
1. Posouzení vlivů na životní
prostředí se v souladu s články
4 až 9 provádí u plánů a
programů uvedených v
odstavcích 2 až 4, které mohou
mít významný vliv na životní
prostředí.
2. S výhradou odstavce 3 se
posouzení vlivů na životní
prostředí provádí u všech plánů
a programů,
a) které se připravují v
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odvětvích zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky,
průmyslu, dopravy, nakládání s
odpady, vodohospodářství,
telekomunikací, turistiky,
územního plánování nebo
využívání půdy a které stanoví
rámec pro budoucí schvalování
záměrů uvedených v přílohách I
a II směrnice 85/337/EHS nebo
b) u kterých je vyžadováno
posouzení podle článků 6 a 7
směrnice 92/43/EHS s ohledem
na možný vliv na území.
3. Plány a programy uvedené v
odstavci 2, které stanoví využití
menších oblastí na místní
úrovni, a menší změny plánů a
programů uvedených v odstavci
2 vyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí pouze tehdy,
stanoví-li členské státy, že
mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
5. Členské státy určí, zda plány
nebo programy uvedené v
odstavcích 3 a 4 mohou mít
významný vliv na životní
prostředí buď přezkoumáním
jednotlivých případů, nebo
stanovením druhů plánů a
programů, nebo kombinací
obou přístupů. Za tímto účelem
vezmou členské státy ve všech
případech v úvahu příslušná
kritéria stanovená v příloze II,
aby se zajistilo, že se na plány a
programy s možným
významným vlivem na životní
prostředí vztahuje tato
směrnice.
6. V případě přezkoumání
jednotlivých případů a
stanovení druhů plánů a
programů v souladu s
odstavcem 5 jsou konzultovány
orgány uvedené v čl. 6 odst. 3.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
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znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 61 odst. 3) (3) Pokud část regulačního plánu nahrazuje 31985L0337 31985L0337, 1. S výhradou čl. 2 odst. 3
územní rozhodnutí pro záměr, který je
článek 4,
podléhají záměry kategorií
předmětem posuzování vlivů na životní
odst. 1 a 2.
uvedených v příloze I posouzení
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prostředí11), posuzují se vlivy tohoto záměru.
Postupy posuzování vlivů na životní
prostředí a pořizování regulačního plánu se
spojují u záměru

v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 3 a) uvedeného v příloze č. 1 kategorii II 31985L0337 31985L0337, 2. Záměry z kategorií
písm. a)
zákona o posuzování vlivů na životní
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
odst. 2.
prostředí,
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
§ 61 odst. 3 b) u kterého je příslušným úřadem krajský 31985L0337 31985L0337 , 2. Záměry z kategorií
písm. b)
úřad, a
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
odst. 2.
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
§ 61 odst. 3 c) u kterého proběhlo zjišťovací řízení podle 31985L0337 31985L0337, 2. Záměry z kategorií
písm. c)
§ 7 zákona o posuzování vlivů na životní
článek 4,
uvedených v příloze II podléhají
prostředí, pokud příslušný úřad v závěru
odst. 2.
posouzení v souladu s články 5
zjišťovacího řízení spojení těchto postupů
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nevyloučil.

až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 3) V těchto případech se posudek o vlivech 31985L0337 31985L0337,
záměru na životní prostředí nezpracovává.
článek 4.
Spojení postupů posuzování vlivů na životní
prostředí a pořizování regulačního plánu je
vyloučeno
u
záměru
vyžadujícího
posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících hranice České republiky.

1. S výhradou čl. 2 odst. 3
podléhají záměry kategorií
uvedených v příloze I posouzení
v souladu s články 5 až 10.
2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 61 odst. 4) (4) Pokud regulační plán nenahrazuje 31985L0337 31985L0337,
územní rozhodnutí pro záměr, který je
článek 4,
uveden v odstavci 3, zvláštní ustanovení
odst. 2.
tohoto zákona upravující posuzování vlivů
regulačního plánu na životní prostředí se
nepoužijí. U podlimitních záměrů příslušný
úřad postupem podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí sdělí, zda záměr
bude podléhat zjišťovacímu řízení.

2. Záměry z kategorií
uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
až 10, pokud členské státy
usoudí, že to jejich povaha
vyžaduje.
Za tím účelem mohou členské
státy mimo jiné upřesnit určité
druhy záměrů, u nichž je třeba
provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.

§ 64 odst. 2) (2) Pokud není zadání regulačního plánu se 31985L0337 31985L0337,
závěrem zjišťovacího řízení součástí
článek 5,
územního plánu nebo zásad územního
odst. 1 a 2.
rozvoje, zpracuje pořizovatel současně

1. V případě záměrů, které
podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
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s návrhem zadání i oznámení záměru. Návrh
zadání s oznámením záměru pořizovatel

§ 64 odst. 2 a) doručí veřejnou vyhláškou,
písm. a)

až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze III, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
2. Informace, které má
oznamovatel poskytnout v
souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření k
vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné je i k jejich
nápravě,
- údaje nezbytné ke zjištění a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,

31985L0337 31985L0337, 2. Členské státy zajistí, aby:
článek 6,
- každá žádost o povolení a
odst. 2
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
§ 64 odst. 2 b) zašle dotčeným orgánům; v případě, že 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
písm. b)
pořizovatelem je jiný obecní úřad, zašle je
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
též obci, pro kterou regulační plán pořizuje,
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
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podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 64 odst. 2 c) zašle příslušnému úřadu, který je 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
bezodkladně
zveřejní
způsobem
článek 6,
písm. c)
nezbytná k zajištění, aby
odst. 1
umožňujícím dálkový přístup,
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 64 odst. 2 d) zašle dotčeným orgánům a dotčeným 31985L0337 31985L0337,
písm. d)
obcím neuvedeným v písmenu b), které
článek 6,
bezodkladně určí příslušný úřad; obce
odst. 1
oznámení bezodkladně zveřejní na svých
úředních deskách.

1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

§ 64 odst. 3) (3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve 31985L0337 31985L0337, Článek 6
lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu 31979L0409 článek 6.
1. Členské státy učiní opatření
zadání regulačního plánu s oznámením 31992L0043
nezbytná
k zajištění, aby
záměru písemně požadavky na obsah zadání
31979L0409,
orgány, kterých by se záměr
a vyjádření k oznámení záměru. Orgány
článek 4,
mohl
týkat, měly vzhledem ke
uvedené v odstavci 2 písm. b) a d) mohou
odst. 4;
své
zvláštní
působnosti v
uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu
otázkách
životního
prostředí
zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém
31992L0043,
možnost vyjádřit své stanovisko
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uvedou požadavky na obsah zadání,
a vyjádření k oznámení záměru. Orgán
ochrany přírody uplatní ve stejné lhůtě
stanovisko podle § 45i zákona o ochraně
přírody a krajiny, pokud již není součástí
oznámení záměru. K později uplatněným
požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.
Obdržené požadavky, vyjádření a stanoviska
pořizovatel předá příslušnému úřadu.
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článek 6,
odst. 3,
článek 7.

k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2

přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 64 odst. 4) (4) Příslušný úřad vydá do 10 dnů ode dne 31985L0337 31985L0337, 1. V případě záměrů, které
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předání požadavků, vyjádření a stanovisek
závěr zjišťovacího řízení, který zašle
pořizovateli a současně ho zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

článek 5,
odst. 1

podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze III, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;

§ 64 odst. 5) (5) Na základě uplatněných vyjádření, 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
stanoviska a závěru zjišťovacího řízení
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
pořizovatel upraví návrh zadání regulačního
úvahu v povolovacím řízení.
plánu
a
předloží
ho
příslušnému
zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem
zadání předloží vyhodnocení, jak byly
uplatněné požadavky, stanovisko a závěr
zjišťovacího řízení do jeho návrhu
zapracovány.
§ 65 odst. 2) (2) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
příslušnému úřadu.
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 65 odst. 3) (3) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a d) a
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
dotčeným obcím místo a dobu konání
odst. 1
orgány, kterých by se záměr
společného jednání o návrhu regulačního
mohl týkat, měly vzhledem ke
plánu a dokumentaci vlivů, a to nejméně 15
své zvláštní působnosti v
dnů předem. Současně tyto orgány vyzve
otázkách životního prostředí
k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního
možnost vyjádřit své stanovisko
plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů do 30
k žádosti o povolení. Členské
dnů ode dne společného jednání. K později
státy určí orgány, s nimiž je
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uplatněným stanoviskům a vyjádřením se
nepřihlíží. Obdržená stanoviska a vyjádření
pořizovatel zašle příslušnému úřadu.

§ 65 odst. 4) (4) Pořizovatel doručí návrh regulačního 31985L0337 31985L0337,
plánu a dokumentaci vlivů veřejnou
článek 6,
vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení
odst. 2.
může každý u pořizovatele uplatnit písemně
připomínky k návrhu regulačního plánu a
vyjádření k dokumentaci vlivů. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Připomínky a vyjádření pořizovatel zašle
v kopii příslušnému úřadu.

třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
§ 65 odst. 5) (5) Příslušný úřad uplatní u pořizovatele 31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy učiní opatření
stanovisko k posouzení vlivů návrhu
článek 6,
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
regulačního plánu na životní prostředí do 15
odst. 1
dnů ode dne obdržení kopií stanovisek,
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
připomínek a vyjádření. Ze závažných
otázkách životního prostředí
důvodů, které příslušný úřad sdělí
pořizovateli nejpozději do 15 dnů od
možnost vyjádřit své stanovisko
obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění
k žádosti o povolení. Členské
stanoviska prodlužuje, nejdéle však o 30
státy určí orgány, s nimiž je
dnů. Pokud příslušný úřad stanovisko
třeba záměr za tímto účelem
neuplatní ve lhůtě podle věty druhé ani
projednat, buď obecně, nebo v
v prodloužené lhůtě, je možné regulační
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
plán vydat i bez jeho stanoviska.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
§ 65 odst. 6) (6) Pokud příslušný úřad ve stanovisku 31979L0409 31979L0409, 31979L0409
podle odstavce 5 určí, že regulační plán má 31992L0043 článek 4,
Článek 4
významný negativní vliv na příznivý stav
odst. 4;
4. S ohledem na ochranu oblastí
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti,
31992L0043, uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
postupuje se podle § 45i odst. 9 až 11
článek 6,
opatření pro předcházení
zákona o ochraně přírody a krajiny.
odst. 4,
znečišťování
nebo poškozování
Kompenzační opatření uvede orgán ochrany
článek 7.
stanovišť nebo jakýchkoli
přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2
rušivých zásahů, které
písm. b).
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
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stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné
naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 65 odst. 7) (7) Pořizovatel podle výsledku projednání 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
zajistí upravení návrhu regulačního plánu.
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
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§ 66 odst. 5) (5) Pokud krajský úřad ve stanovisku podle 31979L0409 31979L0409,
odstavce 3 písm. a) určí, že regulační plán 31992L0043 článek 4,
má významný negativní vliv na příznivý
odst. 4;
stav předmětu ochrany nebo celistvost
některé evropsky významné lokality nebo
31992L0043,
ptačí oblasti, který nebyl předmětem
článek 6,
posouzení vydaných zásad územního
odst. 4,
rozvoje nebo územního plánu z hlediska
článek 7.
těchto vlivů, postupuje se podle § 45i odst. 9
až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Kompenzační opatření uvede příslušný
orgán ochrany přírody ve stanovisku podle §
4 odst. 2 písm. b).
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31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
4. Pokud navzdory negativnímu
výsledku posouzení důsledků
pro lokalitu musí být určitý plán
nebo projekt z naléhavých
důvodů převažujícího veřejného
zájmu, včetně důvodů
sociálního a ekonomického
charakteru, přesto uskutečněn a
není-li k dispozici žádné
alternativní řešení, zajistí
členský stát veškerá
kompenzační opatření nezbytná
pro zajištění ochrany celkové
soudržnosti sítě NATURA
2000. O přijatých
kompenzačních opatřeních
uvědomí Komisi.
Jestliže se na dotyčné lokalitě
vyskytují prioritní typy
přírodních stanovišť a/nebo
prioritní druhy, pak mohou být
uplatněny pouze důvody
související s ochranou lidského
zdraví a veřejné bezpečnosti s
nesporně příznivými důsledky
mimořádného významu pro
životní prostředí nebo jiné
naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu podle
stanoviska Komise.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4

této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 67 odst. 1) (1) Upravený a posouzený návrh 31985L0337 31985L0337,
regulačního plánu, dokumentaci vlivů
článek 6.
a oznámení o konání veřejného projednání
pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.
Veřejné projednání21) návrhu a dokumentace
vlivů se koná nejdříve 15 dnů ode dne
doručení.
K veřejnému
projednání
pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro
kterou je regulační plán pořizován, a
dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů
předem.
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1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování

veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
§ 67 odst. 2) (2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného 31985L0337 31985L0337,
projednání může každý uplatnit připomínky
článek 6.
a osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 námitky,
ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Dotčené orgány uplatní ve stejné
lhůtě stanovisko k částem řešení, které byly
od společného jednání (§ 65 odst. 3 až 6)
změněny.

64

1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být

informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
§ 67 odst. 4) (4) Pořizovatel ve spolupráci s určeným 31985L0337 31985L0337,
zastupitelem
vyhodnotí
výsledky
článek 8,
projednání, zpracuje s ohledem na veřejné
článek 6 odst.
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
1.
vyhodnocení připomínek. Návrhy doručí
dotčeným orgánům a vyzve je, aby k nim ve
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily
stanoviska. Pokud dotčený orgán neuplatní
stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí.

Článek 8
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Článek 6
1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.

§ 68 odst. 2) (2) Dojde-li na základě veřejného projednání 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
k podstatné úpravě návrhu regulačního
článek 4 odst.
plánu, pořizovatel si vyžádá stanovisko 31992L0043 2, článek 6. Článek 4
2. Záměry z kategorií
příslušného úřadu a stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona
31979L0409, uvedených v příloze II podléhají
posouzení v souladu s články 5
o ochraně přírody a krajiny. Příslušný úřad
článek 4,
až 10, pokud členské státy
ve stanovisku uvede, zda má být upravený
odst. 4;
usoudí, že to jejich povaha
návrh posuzován z hlediska vlivů na životní
prostředí. Upravený návrh a dokumentace
31992L0043, vyžaduje.
vlivů se v rozsahu těchto úprav projedná na
článek 6,
Za tím účelem mohou členské
opakovaném veřejném projednání; přitom se
odst. 3,
státy mimo jiné upřesnit určité
postupuje obdobně podle § 67.
článek 7.
druhy záměrů, u nichž je třeba
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provádět posouzení, nebo
mohou stanovit kritéria nebo
prahové hodnoty umožňující
určit, které ze záměrů z
kategorií uvedených v příloze II
musí podléhat posouzení v
souladu s články 5 až 10.
Článek 6
1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k žádosti o povolení. Členské
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
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nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
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Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
§ 68 odst. 3) (3) Je-li na základě projednání nutné návrh 31985L0337 31985L0337, 31985L0337
regulačního plánu přepracovat, postupuje se 31979L0409 článek 6;
Článek 6
obdobně podle § 65 odst. 2 až 6, § 67 a 31992L0043
přiměřeně podle § 66.
31979L0409, 1. Členské státy učiní opatření
nezbytná k zajištění, aby
článek 4,
orgány, kterých by se záměr
odst. 4;
mohl týkat, měly vzhledem ke
31992L0043, své zvláštní působnosti v
otázkách životního prostředí
článek 6,
možnost vyjádřit své stanovisko
odst. 3,
k žádosti o povolení. Členské
článek 7.
státy určí orgány, s nimiž je
třeba záměr za tímto účelem
projednat, buď obecně, nebo v
jednotlivých případech, kdy je
podána žádost o povolení.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Členské státy zajistí, aby:
- každá žádost o povolení a
všechny informace
shromážděné podle článku 5
byly zpřístupněny veřejnosti,
- dotyčná veřejnost měla
příležitost vyjádřit své
stanovisko před zahájením
uskutečňování záměru.
3. Podrobné podmínky
poskytování těchto informací a
jejich projednání stanoví
členské státy, které mohou
zejména v závislosti na zvláštní
povaze záměrů nebo dotyčných
lokalit:
- stanovit, kdo je dotyčná
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veřejnost,
- upřesnit místa, kde mohou být
informace projednány,
- upřesnit způsob informování
veřejnosti, např. formou
vývěsek v určité oblasti,
zveřejněním v místním tisku,
organizováním výstav s plány a
nákresy, tabulkami, grafy a
modely,
- stanovit způsob, jak má být
věc projednána s veřejností,
např. písemným podáním,
dotazníkovým průzkumem,
- stanovit vhodné lhůty pro
různé fáze postupu pro zajištění,
aby rozhodnutí bylo přijato v
přiměřené lhůtě.
31979L0409
Článek 4
4. S ohledem na ochranu oblastí
uvedených v odstavcích 1 a 2
přijmou členské státy vhodná
opatření pro předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť nebo jakýchkoli
rušivých zásahů, které
negativně ovlivňují ptáky,
pokud by mohly být významné
z hlediska cílů tohoto článku.
Členské státy musí rovněž
usilovat o předcházení
znečišťování nebo poškozování
stanovišť mimo tyto chráněné
oblasti.
31992L0043
Článek 6
3. Jakýkoli plán nebo projekt,
který s určitou lokalitou přímo
nesouvisí nebo není pro péči o
ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu
významný vliv, a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s
jinými plány nebo projekty,
podléhá odpovídajícímu
posouzení jeho důsledků pro
lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. S přihlédnutím k
výsledkům uvedeného
hodnocení důsledků pro lokalitu
a s výhradou odstavce 4 schválí
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§ 68 odst. 5) (5) Součástí odůvodnění regulačního plánu 31985L0337 31985L0337,
je kromě náležitostí vyplývajících ze
článek 8.
správního řádu zejména
§ 68 odst. 5 b) zpráva o závěrech vyplývajících z 31985L0337 31985L0337,
písm. b)
dokumentace vlivů,
článek 8.

příslušné orgány příslušného
státu tento plán nebo projekt
teprve poté, co se ujistí, že
nebude mít nepříznivý účinek
na celistvost příslušné lokality,
a co si v případě potřeby opatří
stanovisko široké veřejnosti.
Článek 7
Povinnosti vyplývající z
ustanovení čl. 6 odst. 2, 3 a 4
této směrnice nahrazují
povinnosti vyplývající z první
věty čl. 4 odst. 4 směrnice
79/409/EHS, pokud jde o území
označená podle čl. 4 odst. 1
nebo obdobně uznaná podle čl.
4 odst. 2 uvedené směrnice, a to
ode dne provádění této směrnice
nebo ode dne označení nebo
uznání členským státem podle
směrnice 79/409/EHS, podle
toho, které datum je pozdější.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.
Informace shromážděné podle
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
úvahu v povolovacím řízení.

§ 68 odst. 5 c) stanovisko příslušného úřadu k posouzení 31985L0337 31985L0337,
písm. c)
vlivů návrhu regulačního plánu na životní
článek 8.
prostředí,
§ 68 odst. 5 d) sdělení, jak bylo stanovisko podle 31985L0337 31985L0337,
písm. d)
písmene c) zohledněno, s uvedením
článek 8.
závažných
důvodů,
pokud
některé
požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly,
§ 68 odst. 5 e) komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 31985L0337 31985L0337, Informace shromážděné podle
článek 8.
článků 5, 6 a 7 musí být brány v
písm. e)
úvahu v povolovacím řízení.
§ 87 odst. 2) (2) V případech záměrů posuzovaných ve
31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy přijmou
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo
čl. 6 odst. 1, nezbytná opatření k zajištění,
vydáno stanovisko k posouzení vlivů
odst. 2 písm. aby orgány, kterých by se záměr
a), c), e), f) a mohl týkat, měly vzhledem ke
provedení záměru na životní prostředí,
g), odst.4 a 5 své zvláštní působnosti
anebo záměrů umisťovaných v území, ve
kterém nebyl vydán územní plán stavební
v otázkách životního prostředí
úřad nařídí k projednání žádosti veřejné
možnost vyjádřit své stanovisko
ústní jednání. Pro doručování oznámení o
k informacím poskytnutým
zahájení územního řízení a dalších úkonů
oznamovatelem a k žádosti o
v řízení se použije odstavec 1 obdobně;
povolení. Za tímto účelem
konání veřejného ústního jednání se
členské státy určí orgány,
oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,
s nimiž je třeba záměr
která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů
projednat, buď obecně, nebo
předem. Po tuto dobu musí stavební úřad
v jednotlivých případech.
umožnit každému nahlédnout do podkladů
Těmto orgánům musí být
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pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistí, aby
informace o jeho záměru a o tom, že podal
žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo oznámeno
zahájení územního řízení a nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem v oznámení, a to do doby
konání veřejného ústního jednání. Informace
obsahuje údaje o žadateli, o předmětu
územního řízení a o veřejném ústním
jednání. Součástí informace je grafické
vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z
něhož lze usuzovat na architektonickou
a urbanistickou podobu záměru a na jeho
vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání, pokud
mělo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv účastníků územního
řízení. V případě, že se neprokáže opak, má
se za to, že žadatel povinnost vyvěšení
informace splnil.
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předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze
obracet s připomínkami či
dotazy, a také údaje o lhůtách
pro podávání připomínek či
dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou
příslušné informace
zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
rozhodnutí o žádosti o povolení.
5. Podrobné podmínky
informování veřejnosti
(například formou vývěsek
v určité oblasti nebo
oznámeními v místním tisku) a

konzultací s dotčenou veřejností
(například písemným
vyjádřením nebo veřejnou
anketou) stanoví členské státy.
§ 89 odst. 1) (1) Závazná stanoviska, která mohou
31985L0337 31985L0337, Čl. 6
dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4,
čl. 6 odst. 1 a 1. Členské státy přijmou
a námitky účastníků řízení musí být
4, čl. 8
nezbytná opatření k zajištění,
uplatněny nejpozději při ústním jednání,
aby orgány, kterých by se záměr
případně při veřejném ústním jednání, při
mohl týkat, měly vzhledem ke
kterém musí být nejpozději uplatněny také
své zvláštní působnosti
připomínky veřejnosti; jinak se k nim
v otázkách životního prostředí
nepřihlíží.
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány,
s nimiž je třeba záměr
projednat, buď obecně, nebo
v jednotlivých případech.
Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
rozhodnutí o žádosti o povolení.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6
a 7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
31985L0337 čl. 2 odst. 2 2. Posuzování vlivů na životní
§ 91 odst. 1) (1) Územní řízení lze spojit s vybranými
postupy při posuzování vlivů na životní
prostředí může být zahrnuto do
prostředí podle zvláštního právního
povolovacích řízení již
existujících v členských státech,
předpisu11) u záměrů
nebo pokud taková řízení
a) uvedených v příloze č. 1 kategorii II
zákona o posuzování vlivů na životní
neexistují, do jiných řízení nebo
prostředí11),
do řízení, která mají být
b) u kterých příslušným úřadem je krajský
zavedena pro dosažení souladu
úřad a
s cíli této směrnice.
c) u kterých proběhlo zjišťovací řízení
podle § 7 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí11),
pokud příslušný úřad v závěru zjišťovacího
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řízení spojení těchto postupů nevyloučil.
§ 91 odst. 4) (4) Žadatel k žádosti o vydání územního
31985L0337 31985L0337,
rozhodnutí připojí kromě náležitostí podle §
čl. 5 odst. 1 a
86 odst. 2 také dokumentaci vlivů záměru na
3
životní prostředí podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí11). Žádost a
dokumentace k ní připojované se podávají
také v elektronické podobě. Stavební úřad
může v odůvodněných případech, zejména
z technických a ekonomických důvodů,
upustit od elektronické podoby mapových,
obrazových nebo grafických příloh
dokumentace…

§ 91 odst. 5) (5) Stavební úřad bezodkladně po podání
žádosti zašle příslušnému úřadu
dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a posoudí úplnost žádosti a k ní
připojované dokumentace…

1. V případě záměrů, které
podle článku 4 musí podléhat
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
vhodné formě informace
upřesněné v příloze IV, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
3. Informace, které má
oznamovatel poskytnout
v souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření
k vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné i k jejich nápravě,
údaje nezbytné k určení a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,
nástin hlavních alternativních
řešení uvažovaných
oznamovatelem a uvedení
hlavních důvodů jeho výběru,
s přihlédnutím k vlivům na
životní prostředí,
- všeobecně srozumitelné
shrnutí informací uvedených
v předchozích odrážkách.
31985L0337 31985L0337, 1. V případě záměrů, které
čl. 5 odst. 1 a podle článku 4 musí podléhat
3
posouzení vlivů na životní
prostředí v souladu s články 5
až 10, přijmou členské státy
nezbytná opatření k zajištění,
aby oznamovatel poskytl ve
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§ 91 odst. 6) (6) Splňuje-li žádost o vydání územního
rozhodnutí, včetně dokumentace k žádosti o
vydání územního rozhodnutí a dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí,
požadavky právních předpisů a závěru
zjišťovacího řízení, stavební úřad při
oznámení zahájení územního řízení zveřejní
žádost o vydání územního rozhodnutí a
připojené dokumentace způsobem
umožňujícím dálkový přístup; zveřejňování
dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí na internetu zajistí příslušný úřad
podle zvláštního právního předpisu.
K projednání žádosti o vydání územního
rozhodnutí a připojených dokumentací

vhodné formě informace
upřesněné v příloze IV, pokud:
a) členské státy považují tyto
informace za důležité v dané
fázi povolovacího řízení a
vzhledem ke zvláštním rysům
konkrétního záměru nebo
určitého druhu záměrů a složek
životního prostředí, které by
mohly být zasaženy;
b) členské státy považují za
odůvodněné požadovat po
oznamovateli, aby tyto
informace shromáždil, mimo
jiné s ohledem na současné
poznatky a metody posuzování.
3. Informace, které má
oznamovatel poskytnout
v souladu s odstavcem 1, musí
zahrnovat alespoň:
- popis záměru obsahující
informace o jeho umístění,
povaze a rozsahu,
- popis zamýšlených opatření
k vyloučení a omezení
významných škodlivých vlivů a
je-li to možné i k jejich nápravě,
údaje nezbytné k určení a
posouzení hlavních vlivů, které
by záměr mohl mít na životní
prostředí,
nástin hlavních alternativních
řešení uvažovaných
oznamovatelem a uvedení
hlavních důvodů jeho výběru,
s přihlédnutím k vlivům na
životní prostředí,
- všeobecně srozumitelné
shrnutí informací uvedených
v předchozích odrážkách.
31985L0337 31985L0337, Čl. 6
čl. 6 odst. 1, 1. Členské státy přijmou
odst. 2 písm. nezbytná opatření k zajištění,
a), b), c), e), aby orgány, kterých by se záměr
f) a g), odst. 4 mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány,
s nimiž je třeba záměr
projednat, buď obecně, nebo
v jednotlivých případech.
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nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání
podle § 87 odst. 2. Žadatel je povinen
zajistit splnění požadavků podle § 87 odst.
2…

Těmto orgánům musí být
předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské
státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:
a) žádost o povolení;
b) skutečnost, že záměr podléhá
posouzení vlivů na životní
prostředí, a případně také
skutečnost, že se na něj vztahuje
článek 7;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze
obracet s připomínkami či
dotazy, a také údaje o lhůtách
pro podávání připomínek či
dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou
příslušné informace
zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí
dostat včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě
otevřené, tedy před učiněním
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rozhodnutí o žádosti o povolení.
Čl. 6
1. Členské státy přijmou
nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.
4. Dotčená veřejnost musí dostat
včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
31985L0337 31985L0337, 1. Členské státy přijmou
čl. 6 odst. 1 nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.

§ 91 odst. 7) (7) Při uplatňování závazných stanovisek,
31985L0337 31985L0337,
námitek a připomínek se v územním řízení
čl. 6 odst. 1 a
postupuje obdobně podle § 89. Každý může
4, čl. 8
nejpozději při veřejném ústním jednání
uplatnit připomínky k dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí. Výsledky
projednání dokumentace vlivů záměru na
životní prostředí předá stavební úřad
bezodkladně po jeho ukončení příslušnému
úřadu.

§ 91 odst. 8) (8) Příslušný úřad nejdéle do 30 dnů od
předání výsledků projednání a připomínek a
stanovisek k dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí uplatněných při veřejném
ústním jednání vydá stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí
(dále jen „stanovisko příslušného úřadu“)
a předá je stavebnímu úřadu. Nevydá-li
příslušný úřad stanovisko ve stanovené
lhůtě, vyzve jej stavební úřad k jeho vydání
v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než
15 dnů. Pokud příslušný úřad nevydá
stanovisko ani v dodatečné lhůtě, má se za
to, že se záměrem souhlasí a stavební úřad
při posouzení záměru podle § 90 přihlédne k
dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a k ní uplatněným připomínkám a
stanoviskům.
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§ 91 odst.
10)

10) Stavební úřad při posuzování žádosti o 31985L0337 31985L0337,
vydání územního rozhodnutí podle § 90 bere
čl. 8, čl. 9
v úvahu obsah stanoviska příslušného úřadu.
odst. 1
V podmínkách územního rozhodnutí zajistí
stavební úřad splnění požadavků
vyplývajících ze stanoviska příslušného
úřadu, v opačném případě uvede důvody,
pro které tak neučinil nebo učinil jen
částečně. Územní rozhodnutí se doručuje
podle odstavce 6.

§ 94a odst. (3) V případech záměrů posuzovaných ve
31985L0337 31985L0337,
čl. 6 odst. 1,
3)
zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo
odst. 2 písm.
vydáno stanovisko k posouzení vlivů
a), c), e), f) a
provedení záměru na životní prostředí,
stavební úřad nařídí k projednání žádosti
g), odst. 4 a
5, čl. 8
veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87
odst. 2. Pro uplatnění závazných stanovisek
dotčených orgánů, námitek účastníků
společného řízení a připomínek veřejnosti se
použijí § 89 a 114 obdobně.
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Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
Čl. 9
1. Pokud bylo povolení vydáno
nebo zamítnuto, příslušný orgán
nebo orgány o tom vhodným
postupem uvědomí veřejnost a
zpřístupní jí tyto informace:
- obsah rozhodnutí a všechny
podmínky k němu připojené,
- po posouzení názorů a obav
vyjádřených dotčenou veřejností,
hlavní důvody a úvahy, na
kterých je rozhodnutí založeno,
včetně informací o procesu účasti
veřejnosti,
- popis případných hlavních
opatření k vyloučení, snížení a
pokud možno vyrovnání
významných nepříznivých vlivů.
Čl. 6
1. Členské státy přijmou
nezbytná opatření k zajištění, aby
orgány, kterých by se záměr
mohl týkat, měly vzhledem ke
své zvláštní působnosti
v otázkách životního prostředí
možnost vyjádřit své stanovisko
k informacím poskytnutým
oznamovatelem a k žádosti o
povolení. Za tímto účelem
členské státy určí orgány, s nimiž
je třeba záměr projednat, buď
obecně, nebo v jednotlivých
případech. Těmto orgánům musí
být předány informace
shromážděné podle článku 5.
Podrobné podmínky týkající se
projednání stanoví členské státy.
2. Následující informace musí
být sděleny veřejnosti
v počátečním stádiu
rozhodovacích řízení pro oblast
životního prostředí podle čl. 2
odst. 2 a nejpozději, jakmile je
možné tyto informace rozumně
poskytnout, a to buď
prostřednictvím veřejného
oznámení, nebo jinými
vhodnými prostředky jako
například elektronickými médii,
jsou-li k dispozici:

a) žádost o povolení;
c) údaje o příslušných orgánech
odpovědných za vydávání
rozhodnutí, o orgánech, od
kterých je možné obdržet
příslušné informace a o
orgánech, na které se lze obracet
s připomínkami či dotazy, a také
údaje o lhůtách pro podávání
připomínek či dotazů;
e) údaj o dostupnosti informací
shromážděných podle článku 5;
f) informace o tom, kdy, kde a
jakým způsobem budou příslušné
informace zpřístupněny;
g) podrobné podmínky účasti
veřejnosti stanovené podle
odstavce 5 tohoto článku.
4. Dotčená veřejnost musí dostat
včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.
5. Podrobné podmínky
informování veřejnosti
(například formou vývěsek
v určité oblasti nebo oznámeními
v místním tisku) a konzultací
s dotčenou veřejností (například
písemným vyjádřením nebo
veřejnou anketou) stanoví
členské státy.
Čl. 8
Výsledky jednání a informace
shromážděné podle článků 5, 6 a
7 musí být brány v úvahu
v povolovacím řízení.
§ 109 písm. (g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 31985L0337 31985L0337, 4. Dotčená veřejnost musí dostat
g)
předpis, pokud mohou být stavebním
čl. 6 odst. 4 včasné a účinné možnosti
povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné
účastnit se rozhodovacích řízení
podle zvláštních právních předpisů a o
ve věcech životního prostředí
těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
rozhodnutí.
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
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§ 129 odst. (2)…Účastníky řízení o dodatečném
2)
povolení stavby jsou osoby uvedené v §
109, a pokud je v řízení posuzováno
umístění stavby nebo změna oproti
územnímu rozhodnutí, rovněž osoby
uvedené v § 85…

Číslo předpisu ES (kód celex)
31985L0337

31992L0043

31979L0409

32001L0042

žádosti o povolení.
31985L0337 31985L0337, 4. Dotčená veřejnost musí dostat
čl. 6 odst. 4 včasné a účinné možnosti
účastnit se rozhodovacích řízení
ve věcech životního prostředí
podle čl. 2 odst. 2 a musí mít za
tím účelem právo vyjádřit své
připomínky a stanoviska
příslušnému orgánu nebo
orgánům v době, kdy jsou
všechny možnosti ještě otevřené,
tedy před učiněním rozhodnutí o
žádosti o povolení.

Název předpisu ES

Směrnice Rady č. 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a
soukromých záměrů na životní prostředí
ve znění směrnice 97/11/ES , směrnice 2003/35/ES a směrnice 2009/31/ES
Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin
ve znění směrnice 97/62/ES , nařízení 1882/2003/ES, směrnice
2006/105/ES
Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků ve znění
směrnice 81/854/EHS , směrnice 85/411/EHS, směrnice 86/122/EHS,
směrnice 91/244/EHS, směrnice 94/24/ES, směrnice 97/49/ES, nařízení
807/2003, směrnice 2006/105/ES, směrnice 2008/102/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posuzování
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
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