
 

 

V. 

Platné znění zákona č. 100/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn  

 

§ 3 

Základní pojmy 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) záměrem stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,   

b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem 

veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení 

předkládané,   

c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně 

ovlivněno provedením záměru nebo koncepce,   

d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní 

obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území,   

e) dotčeným správním úřadem správní úřad, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními 

předpisy2) a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká 

inspekce životního prostředí,  

f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené 

působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně 

správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22),.   

g) navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních 

právních předpisů1a, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného 

podle tohoto zákona, 

h) veřejností jedna nebo více osob, 

i) dotčenou veřejností  

1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve 

svých právech nebo povinnostech, 

2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 

zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a 

jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 

3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně 

před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo pokud jde o právnickou osobu, 

kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, 

j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob. 

—————— 

1a) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 
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změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 4 

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

 (1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou  

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud 

změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 

uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,   

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít 

významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena 

jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo 

způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají 

posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,   

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud 

změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li 

uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména 

pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho 

technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají 

posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,  

d) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních 

hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr") a příslušný úřad stanoví, že budou 

podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení,  

e) stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného 

podle zvláštního právního předpisu2a) mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně 

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a 

technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení., 

f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného 

podle § 9a odst. 4 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny 

záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.   

 (2) Předmětem posuzování podle tohoto zákona dále není záměr, popřípadě jeho část, 

o kterém rozhodne vláda v případě nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu,3) z 

naléhavých důvodů obrany nebo plnění mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 

vázána, a v případě, kdy záměr slouží k bezprostřednímu odvrácení důsledků nebo ke 

zmírnění nepředvídatelné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek 

obyvatelstva nebo životní prostředí. O záměrech, které podléhají posuzování vlivů na životní 

prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, tak nelze stanovit. U záměru 

vyloučeného podle věty první tohoto odstavce je vláda povinna   

a) o tomto rozhodnutí spolu s odůvodněním informovat přiměřeně podle § 16 veřejnost,  

b) zvážit možnost jiného posouzení jeho vlivu na životní prostředí za účasti veřejnosti a o 

výsledcích tohoto posouzení informovat podle § 16 veřejnost,  
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c) před vydáním rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů1a) 

informovat Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první tohoto odstavce a 

poskytnout jí informace zveřejněné v rámci případného posouzení podle písmene b).  

 

§ 6 

Oznámení  

 (1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen předložit 

oznámení záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován na 

území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo"). V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je příslušný 

k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.  

 (2) Pokud se jedná o podlimitní záměr, je oznamovatel povinen předložit jeho 

oznámení písemně v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou, která je 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem4a). Náležitosti oznámení podlimitního 

záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu.  

 (3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím k 

zásadám uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude 

podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu.  

 (4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru písemně a na technickém 

nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v 

počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru 

podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a e) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o 

záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, musí oznamovatel vždy 

uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu 

na životní prostředí.  

 (5) Oznamovatel může předložit oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k 

tomuto zákonu, a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. U záměrů 

a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) může oznamovatel předložit místo oznámení 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k 

tomuto zákonu; v tomto případě se dále postupuje podle § 8. U záměrů, které podléhají 

posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, se 

oznámení předkládá vždy.  

 (6) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavce 4 nebo odstavce 5 věty první, 

zajistí příslušný úřad do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zveřejnění informace o 

oznámení podle § 16 a na internetu vždy zveřejní alespoň textovou část oznámení. Příslušný 

úřad v téže lhůtě zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a 

dotčeným územním samosprávným celkům. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen 

"orgán kraje") v téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.  

 (7) Každý Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 

samosprávné celky mohou může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému 

úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 

příslušný úřad nemusí přihlížetnepřihlíží.  
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§ 7 

Zjišťovací řízení 

(1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 

písm. a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem 

na  

a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,   

b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru 

ovlivněny,  

c) současný stav poznatků a metody posuzování.   

(2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) je cílem 

zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv 

na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými 

významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude 

posuzován podle tohoto zákona. Je-li výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr 

má být posuzován podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění 

podle odstavce 1. 

 (3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru 

může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k  

a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,   

b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot 

uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II,   

c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a 

dotčených územních samosprávných celků.  

 (4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 60 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr zašle příslušný úřad 

oznamovateli a zveřejní jej podle § 16. 

(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být posuzován 

podle tohoto zákona, vydá o tom usnesení, které je prvním úkonem v řízení. Příslušný 

úřad vyhotoví odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru v rozsahu 

bodů B.I.1. až B.I.4 a B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při 

hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Usnesení se pouze 

poznamenává do spisu.  

(6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou 

posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem 

v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4 

a B.I.6 přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při 

hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje 

způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti 

rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění 

podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání.  

 (7) Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k tomuto 
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zákonu a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k němu, 

může v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení stanovit, že dokumentaci 

není třeba zpracovávat a oznámení se považuje za dokumentaci. V opačném případě 

příslušný úřad na základě vyjádření podle věty první v odůvodněném písemném závěru 

zjišťovacího řízení stanoví rozsah dopracování oznámení tak, aby mohlo nahradit 

dokumentaci.  

 (8) V odůvodněném písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný úřad 

navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, 

kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení 

účelné a z technických hledisek možné. 

 (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 je oprávněna podat žalobu 

k ochraně veřejného zájmu proti rozhodnutí příslušného úřadu vydanému 

ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto 

zákona. Ustanovení § 66 odst. 6 soudního řádu správního se nepoužije. 

(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 

90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu 

o žalobě, nelze vydat ani vykonat rozhodnutí v řízeních, ve kterých se vydává 

rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení 

záměru. 

 

§ 8 

Dokumentace 

 (1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, 

vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování 

dokumentace v písemné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným 

úřadem a v elektronické podobě. V odůvodněných případech, zejména z technických a 

ekonomických důvodů, může příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových, 

obrazových nebo grafických příloh dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v 

příloze č. 4 k tomuto zákonu.  

 (2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na 

základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, 

oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na 

internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace. Příslušný úřad bez zbytečného 

odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále 

jen "posudek").  

 (3) Každý Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 

samosprávné celky se mohou se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to 

písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 

nemusí úřad přihlížet nepřihlíží.  

 (4) Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení zpracovateli 

posudku.  
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 (5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na 

základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla 

dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k 

přepracování nebo doplnění.  

 (6) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo 

přepracovanou dokumentací nakládá podle odstavce 2. Příslušný úřad doplněnou nebo 

přepracovanou dokumentaci předá neprodleně zpracovateli posudku. Doplnění dokumentace 

může být zasláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem.  

  

§ 9 

Posudek 

 (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou 

podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku").  

 (2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, popřípadě 

oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 

k tomuto zákonu.  

 (3) Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla 

dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena. Tato 

lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o 

dalších 30 dnů.  

 (4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech 

provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v 

posudku uvést. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže 

ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku.  

 (5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji 

doplňovat.  

 (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku 

podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace a další údaje nezbytné pro 

zpracování posudku, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele 

posudku.  

 (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, 

termínu a formě. Pokud posudek splňuje náležitosti podle odstavce 2, zašle jej příslušný úřad 

do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 

dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní posudek na internetu a 

zajistí zveřejnění informace o posudku záměru podle § 16. Pokud posudek nesplňuje 

náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne 

obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování.  

 (8) K posudku je každý oprávněn Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní 

úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat příslušnému úřadu písemné 

vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o něm, popřípadě se k 

němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. odstavce 9. K vyjádřením zaslaným po 

uplynutí této lhůty nemusí příslušný úřad při dalším postupu přihlížet nepřihlíží.  
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 (9) Příslušný úřad může upustit od konání veřejného projednání dokumentace a 

posudku podle § 17, neobdržel-li žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.  

 (10) Zpracovatel posudku vypořádá obdržená písemná vyjádření k posudku a 

vyjádření z veřejného projednání a na jejich základě popřípadě upraví návrh stanoviska. Toto 

vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty 

podle odstavce 8.  

 

§ 9a 

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku 

a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných závazné stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 

6 k tomuto zákonu.  

 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním úřadům a 

dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění podle § 16.  

 (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních 

předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů 

pro navazující řízení podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho 

vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i 

opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám 

realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s 

věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato 

lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních 

předpisů1a).  

(4) Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží 

oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně 

úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. 

Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu 

správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá 

nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít 

významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a 

rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto 

změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f) tohoto zákona. Jestliže 

nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné stanovisko nevydá 

a tuto skutečnost sdělí oznamovateli a správnímu orgánu příslušnému k vedení 

navazujícího řízení. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také 

tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis 

případných změn není úplný. 

(5) Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru vždy, pokud 

je navazujícím řízením územní řízení, stavební řízení, a dále také v případě, že 

navazujícím řízením je řízení o změně stavby před jejím dokončením. 
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Navazující řízení 

§ 9b 

 (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem 

podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení  

a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona, 

případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice 

České republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro 

navazující řízení, 

b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení 

vydáno, 

c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, 

které byly zveřejněny podle § 16, 

d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 a podle 

zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase 

konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek 

veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom 

zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, 

o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit 

se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4. 

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního 

orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.  

(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti 

s dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím 

řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci o požadavcích na údaje a 

podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí. Poskytnutá 

předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání. 

(3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle 

správního řádu. 

(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení 

zpřístupnění 

a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána 

pro účely navazujícího řízení, 

b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán za účelné. 

(5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud 

jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě oznámení, 

připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle 

§ 13, sdělení příslušného úřadu podle § 9a odst. 4 a výsledků veřejného ústního jednání, 

bylo-li konáno.   

 

§ 9c 
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(1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. 

Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na 

úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení 

navazujícího řízení lhůtu delší.  

(2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek 

veřejnosti. 

 (3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, 

který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, 

stává se účastníkem navazujícího řízení též 

a) obec dotčená záměrem, nebo 

b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. 

(4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také 

dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem 

řízení v prvním stupni.  

(5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání 

písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4. 

 

§ 9d 

 (1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 je oprávněna podat žalobu 

k ochraně veřejného zájmu proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení. 

Ustanovení § 66 odst. 6 soudního řádu správního se nepoužije. 

 (2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne 

soud do 150 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Podání žaloby má odkladný účinek. 

Dokud není vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o žalobě, nelze vydat ani vykonat 

rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. 

 

§ 9 e 

Náležitosti podporující podpisové listiny 

V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém 

archu se uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu  

1. podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti 

v navazujícím řízení, nebo 

2. odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo proti rozhodnutí vydanému 

v navazujícím řízení. 

Každá osoba podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede na 

podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí 

vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro veškerá navazující 

řízení k danému záměru. 

§ 10 
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Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

 (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a 

veřejného projednání podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko") ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 

k tomuto zákonu.  

 (2) Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů od jeho vydání oznamovateli, 

dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. V téže lhůtě 

zveřejní stanovisko na internetu a zajistí jeho zveřejnění podle § 16.  

 (3) Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření 

podle zvláštních právních předpisů.1a) Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z 

podkladů pro navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let 

ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i 

opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace 

záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem 

dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru. Tato lhůta se přerušuje, 

pokud bylo zahájeno navazující řízení podle zvláštních právních předpisů.1a)  

 (4) Správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních právních 

předpisů1a) (dále jen "rozhodnutí"), zveřejní žádost o vydání tohoto rozhodnutí, a to vždy 

alespoň na internetu. Při svém rozhodování bere vždy v úvahu obsah stanoviska. Bez 

stanoviska nelze vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žádném 

správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů1a). V 

těchto řízeních a postupech je příslušný úřad dotčeným správním úřadem. Při svém 

rozhodování bere správní úřad vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny 

konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v 

opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. Rozhodnutí 

musí vždy obsahovat odůvodnění.  

 (5) V případě, že záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II a změna záměru podle § 4 

odst. 1 nebudou posuzovány podle tohoto zákona, platí ustanovení odstavce 4 obdobně i pro 

závěr zjišťovacího řízení.  

 

§ 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.  
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 (3)(2) 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)(3) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k 

tomu oprávněná podle § 19.  

 

§ 13 

Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky 

 (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo 

jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), zašle do 5 

pracovních dnů dotčenému státu k vyjádření oznámení spolu s údaji o průběhu posuzování 

včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru podle 

tohoto zákona, a informacemi o navazujících rozhodnutích, která mohou být podle zvláštních 

právních předpisů1a) přijata.  

 (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení obsahuje 

požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá 

údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 

pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli k využití při zpracování dokumentace, 

která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy, a dále je poskytne zpracovateli 

posudku.  

 (3) Ministerstvo do 20 dnů po obdržení dokumentace doručí tuto dokumentaci 

dotčenému státu a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace 

zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření na zmírnění závažných vlivů přesahujících 

státní hranice (dále jen "konzultace"). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, 

ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 

dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace oznamovatele 

a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž 

zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16.  

 (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného státu k 

dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro hodnocení záměru.  

 (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do stanoviska nebo v něm uvede 

důvody neuvedení tohoto vyjádření ve svém stanovisku nebo jeho uvedení jen zčásti.  

 (6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho 

vydání. Dále je povinno mu zaslat žádosti o vydání navazujících rozhodnutí podle zvláštních 

právních předpisů1a) informace podle § 9b odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a tato rozhodnutí 

podle § 9a odst. 3, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tyto žádosti informace a 

rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu jako dotčenému orgánu na 
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podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.  

 

§ 14 

Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky 

 (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který 

bude prováděn na území státu původu, je povinno do 5 pracovních dnů po jeho obdržení 

zveřejnit informaci o takovém oznámení podle § 16 a zašle je dotčeným správním úřadům a 

dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření.  

 (2) K oznámení podle odstavce 1 je každý oprávněnVeřejnost je oprávněna zaslat 

ministerstvu písemné vyjádření k oznámení do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o tomto 

oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 30 

dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1.  

 (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na 

dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu 

nebrání zvláštní právní předpis.5)  

 (4) Pokud ministerstvo obdrželo dokumentaci a případnou nabídku ke konzultaci od 

státu původu, zašle tuto dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům a zveřejní informaci o této dokumentaci podle § 16.  

 (5) Každý Veřejnost je oprávněna k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat 

ministerstvu písemné vyjádření do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o této dokumentaci. 

Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se případně 

konzultace zúčastní, zašle státu původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o 

dokumentaci podle odstavce 4.  

 (6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání 

konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16.  

 (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení záměru a o rozhodnutí 

státu původu na podkladě následných řízení, informaci o tomto závěru, popřípadě o 

rozhodnutí zveřejní podle § 16 do 15 dnů ode dne jejich obdržení.  

 

§ 18 

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí 

 (1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí, s výjimkou 

nákladů spojených s veřejným projednáním a zveřejňováním, hradí oznamovatel. Náklady 

spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených se 

zveřejňováním, hradí předkladatel.  

 (2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a 

náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný úřad, zvýšené náklady 

spojené s mezistátním posuzováním nese ministerstvo. Náklady spojené s překlady 

dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí 

oznamovatel nebo předkladatel.  
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 (3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená podle 

obchodního zákoníku, kterou mu uhradí příslušný úřad na podkladě smlouvy uzavřené podle 

§ 9 odst. 1. Příslušný úřad vyúčtuje částku, která se rovná výši odměny uhrazené zpracovateli 

posudku, do 15 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku k úhradě oznamovateli. 

Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne 

obdržení vyúčtování jako součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1. Pokud 

vyúčtovanou částku oznamovatel v uvedené lhůtě nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 

9a odst. 1 10 nevydá; v takovém případě může příslušný úřad vydat stanovisko až po 

zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky 

oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 109a odst. 1 a 2.  

 

§ 19 

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku 

 (1) Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 7 odst. 47 a 

zpracovávat vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace. 

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování 

těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je 

držitelem autorizace. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, 

pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se 

posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné 

způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti 

pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.  

 

§ 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,   
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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 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., 

m) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech 

domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3.  

  

§ 23 

Ostatní společná ustanovení 

 (1) Příslušný úřad, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky jsou 

povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle 

zvláštních právních předpisů6). 

 (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování 

nepokračuje a ukončí jej. 

 (3) V případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru do příslušné 

kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, popřípadě             

o rozsahu dotčeného území je rozhodující vyjádření ministerstva, které musí být vydáno 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení podnětu k vyjádření ministerstvu. 

 (4) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo 

koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných 

případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo 

posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a 

hospodárnosti posouzení. 

 (5) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 

zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a 

koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních 

případech.  

 (6) Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto 

zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodě 2.5, 

bodech 3.2 až 3.5 a kategorii II bodě 3.5 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

 (7) Příslušný úřad může upustit od posuzování záměru v případě, kdy je provedení 

záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně 

ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Povinnosti uvedené 

v § 4 odst. 2 písm. a) až c) zde platí obdobně. 

 (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování vlivů na 

životní prostředí podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání stanoviska. Po uplynutí této 

lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů10. 

 (9) Místně příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné 

společnosti, jejímž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů chráněných podle 

                                                 
10) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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zvláštních právních předpisů11), (dále jen „občanské sdružení“) nebo obec dotčená záměrem 

se stává účastníkem navazujících řízení podle zvláštních právních předpisů1a), pokud 

a) podala ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k oznámení, dokumentaci 

nebo posudku, 

b) příslušný úřad ve svém stanovisku podle § 10 odst. 1 uvedl, že toto vyjádření zcela nebo 

zčásti do svého stanoviska zahrnul, a 

c) správní úřad rozhodující v navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské 

sdružení hájí, nejsou v navazujícím řízení dotčeny. 

 (10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti 

je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená 

záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k 

dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat 

zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů1a), 

postupem podle soudního řádu správního11a). Odkladný účinek žaloby je vyloučen. 

 (11) Žalobu podle odstavce 10 je možné podat i v případě, že posuzování vlivů na 

životní prostředí bylo zahájeno před 11. prosincem 2009.  

 (12) (9) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, 

zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto 

zákona.  

 (13) (10) Na území hlavního města Prahy 

a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města 

Prahy, 

b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje městská část hlavního města 

Prahy. 

 (14) Na řízení podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád8), pokud tento zákon 

nestanoví jinak.  

 (15) (11) Hodnocení důsledků plánů a záměrů na území evropsky významných lokalit 

a oblastí ochrany ptactva podle zvláštního právního předpisu není tímto zákonem dotčeno. 

 

Ustanovení přechodná 

§ 24 

 (1) Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 

Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu 

veřejného projednání posudku, se považuje za držitele autorizace podle § 19.  

                                                 
11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

(zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
11a) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.   
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 (2) Posouzení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 

244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Příloha č. 1, kategorie I bod 1.1 

Trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od nad 25 ha. 

 

Příloha č. 1, kategorie I bod 1.7 

Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 

kg živé hmotnosti). 

Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než: 

a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice; 

b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo 

c) 900 místy pro prasnice. 

 

Příloha č. 1, kategorie I bod 2.3 

Těžba ostatních nerostných surovin – nový v novém dobývacím prostoru.;  

tTěžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok na ploše nad 25 ha.;  

tTěžba rašeliny na ploše od nad 150 ha. 

 

Příloha č. 1, kategorie I bod 10.1 

Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-

chemickou úpravou nebo skládkováním. 

 

Příloha č. 1, kategorie I bod 10.2 

Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok. 

Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-

chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den. 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 1.1 

Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše od 5 do 

25 ha. 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 1.5 

Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka 

= 500 kg živé hmotnosti). 
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Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích 

jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I). 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 2.5 

Těžba ostatních nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok na ploše do 25 ha; těžba 

rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I). 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 5.4 

Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou, zejména pokud je předpokládána spotřeba 

vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků směsí 

(vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, 

karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní 

prostředí)11b) nad 3 000 t/rok. 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 10.1 

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-

chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. 

Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené 

v kategorii I). 

 

Příloha č. 1, kategorie II bod 10.6 

Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 

m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu 

pro celou stavbu. 

Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí. 

Záměry rozvoje měst. Výstavba skladových nebo obchodních komplexů, včetně 

nákupních středisek, mají-li takové záměry celkovou výměru nad 3 000 m2 zastavěné 

plochy. 

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 

stavbu. 

 

Příloha č. 2, část I bod 5 

5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví rušivé vlivy 

 

Příloha č. 2, část II bod 3 písm. d) 

d) významné krajinné prvky, mokřady a horské oblasti a lesy 

 

Příloha č. 3, část B bod 9 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 109a odst. 43 a správních úřadů orgánů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat.  

 

Příloha č. 3, část D bod 4 

4. Charakteristika oOpatření k prevenci, vyloučení a snížení, popřípadě kompenzaci všech 

významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou 

vzhledem k záměru možné. 

 

Příloha č. 3a, část III bod 3 

3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 9a odst. 3 

 

Příloha č. 4, část B bod I 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 9a odst. 3 a správních úřadů orgánů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat.  

 

Příloha č. 4, část D bod IV 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení, popřípadě kompenzaci všech 

významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou 

vzhledem k záměru možné. 

 

Příloha č. 4, část D bod VI 

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí všech obtíží (technických nedostatků 

nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace 

 

 

 

Příl. 6 

Náležitosti stanoviska  

I. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1. Název záměru  

2. Kapacita (rozsah) záměru  

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)  

4. Obchodní firma oznamovatele  

5. IČ oznamovatele  

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele  
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II.  

PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)  

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)  

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)  

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)  

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti  

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta  

 

III.  

HODNOCENÍ ZÁMĚRU  

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti  

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 

znečišťování životního prostředí  

3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na 

životní prostředí  

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí  

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku  

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s 

uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.  

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

 

Náležitosti stanoviska 

Označení příslušného úřadu: 

Číslo jednací: 

I. POVINNÉ ÚDAJE 

1. Název záměru 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 

4. Umístění záměru 

5. Obchodní firma oznamovatele 

6. IČ oznamovatele 

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
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8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě 

podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností 

a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 

 

II. ODŮVODNĚNÍ 

1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení 

uvedených podmínek 

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti 

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) 

8. Vypořádání vyjádření k posudku  

Datum vydání závazného stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 

 

 

Přechodná ustanovení 

1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad na základě 

oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným 

k vedení navazujícího řízení souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že jejich obsah 

je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první 

zároveň stanoví, které z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení 

povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko 

podle věty první, musí být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 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 účinném 

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Závazné stanovisko podle věty první se vydává 

pro rozhodnutí v navazujícím řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto 

závazné stanovisko se použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Pokud 

příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oba postupy se spojují a 

vydává se pouze jediné závazné stanovisko. 

2. Na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

použijí § 9a odst. 4 a 5 a  § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad 

příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud 
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nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek 

dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek.   

 

 

Platné znění zákona č. 114/1992 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 70  

Účast občanů  

 (1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, 

prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů.  

 (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má 

právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem 

informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, 

s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. 

g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne 

jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.  

 (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 

účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu 

bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení 

účastníka řízení.35) 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.  

 

 

Platné znění zákona č. 254/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 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.  

 (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 
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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 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle 

§ 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; 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 a řízení navazujících na posuzování vlivů 

na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

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) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 

3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým 

počtem účastníků. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, 

která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném 

ústním jednání uplatnit své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní 

úřad od ústního jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, 

která nesmí být kratší než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své 

připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

 

 

Platné znění zákona č. 183/2006 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 13 

Obecné stavební úřady 
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(1) Obecným stavebním úřadem je 

a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu, 

b) krajský úřad, 

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností8), 

d) pověřený obecní úřad8), 

e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 31. prosince 2012. 

(2) Ministerstvo vykonává působnost stavebního úřadu k vydání územního rozhodnutí 

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, pokud je územní řízení vedeno pro 

celou stavbu elektrického vedení nebo plynovodu, a dále u staveb zařízení pro uskladňování 

plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a 

více10). 

(3) 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. 

 (4) Kraj může po projednání s ministerstvem nařízením odejmout působnost 

stavebního úřadu obecnímu úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. e) nebo určenému podle 

odstavce 3, pokud nebude splňovat podmínky pro řádný výkon této působnosti. Zároveň určí, 

který stavební úřad bude vykonávat působnost ve správním obvodu zaniklého stavebního 

úřadu. 

 (5) Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci 1 

písm. b) až e) a v odstavci 3 jako působnost přenesenou. 

 (6) 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. 

 (7) Kraj je povinen ohlásit změny územní působnosti stavebních úřadů správci 

základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí59). 

                                                 
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. 
9) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 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. 

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. 
59) § 30 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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  (8) K vedení řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím řízením podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, je v prvním stupni příslušný obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. 

 

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. 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. 98 z důvodů významných negativních 

vlivů přesahujících hranice kraje 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. 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 

přiměřená 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.  

 (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.  
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 (6) Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.  

 

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 

krajský úřad zohlední v návrhu zadání a připojí k odůvodnění návrhu zásad územního 

rozvoje. 

 (32) 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. 

(43) 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. 

 (54) 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. 

(65) 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. 

 (76) Krajský úřad zašle návrh zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací 

podle odstavců 3 až 62 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání 

stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
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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.  

 (87) 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).  

(98) 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 76 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je 

možné zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska. 

(109) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky 

z hledisek uvedených v odstavci 98, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na 

základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků.  

 

Řízení o zásadách územního rozvoje 

§ 39 

 (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. Dotčené orgány a 

ministerstvo uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného 

jednání (§ 37 odst. 32) 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 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 
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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, krajský úřad 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 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.  

 

§ 40  

 (1) Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu zásad územního rozvoje zejména  

a) s politikou územního rozvoje,  

b) s cíli a úkoly územního plánování,  

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.  

 (2) 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. 76,  

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 7 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, 

pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,  

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.  

 

§ 42 
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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 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.  

 (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.  

 (4) 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.  

 (5) 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 109 

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 úhradou nákladů na její 

zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úhradou nákladů podle § 

45 odst. 2 navrhovatelem. Pokud je pořízení aktualizace zásad územního rozvoje vyvoláno 

schválením politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, hradí takto vyvolané náklady na 

aktualizaci zásad územního rozvoje a náklady na změny územních plánů Ministerstvo financí, 

s výjimkou případů, kdy příslušná část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která 
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změnu vyvolala, je zjevně ve prospěch rozvoje nebo ochrany hodnot území kraje, nebo byla 

přijata na návrh kraje.  

 (8) Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví 

prováděcí právní předpis.  

 

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 5 až 7 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) 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.   

(6) 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 
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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). 

(7) 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.  

 (8) V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky 

z hledisek uvedených v odstavci 7, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení 

krajského úřadu o odstranění nedostatků.  

 

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 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. Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, 

který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu. 

 (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. 

(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 
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řízení. 

(35) Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 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 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, 

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 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, 

dokumentaci vlivů, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel. 

 (3) Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel. 

 

Pořízení regulačního plánu z podnětu 

§ 64 

 (1) Podnět k pořízení 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, 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 
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zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle 

svých požadavků pořizovateli, jinak podnět odloží. 

 (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 

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 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.  

(45) Na základě uplatněných požadavků a 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 a vyjádření, 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. 

 

§ 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 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. 
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(2) Pořizovatel předloží dokumentaci vlivů příslušnému úřadu. 

(23) 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. 

(34) 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). 

(47) Pořizovatel podle výsledku projednání zajistí upravení návrhu regulačního plánu. 

 

§ 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 dohodu o parcelaci. Obec nebo 

kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na 

vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (dále jen „plánovací 

smlouva“). 

 (3) K žádosti žadatel připojí 

a) stanoviska 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, 

cb) návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů, 
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dc) vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním, 

ed) údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury, 

fe) 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, 

gf) 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 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). 

 (65) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 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. 2 a 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. 
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(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. 

 

§ 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 

projedná se 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 4až 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, 

eb) komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 

 

§ 69 

Vydání regulačního plánu 

 (1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce nebo kraje (dále jen „příslušné 
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zastupitelstvo“) návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, v případě pořizování 

návrhu na žádost též se schválenou plánovací smlouvou. 

 (2) Příslušné zastupitelstvo vydá regulační plán po ověření, že není v rozporu 

s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 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) 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 

                                                 
25) § 159 až 170 zákona č. 500/2004 Sb. 
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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 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 67 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. 

 

§ 87 

Zahájení územního řízení 
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(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.   

postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. 

(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. V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit 

k projednání žádosti veřejné ústní jednání. V případech záměrů umisťovaných v území, 

ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. 

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 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9NLHQXOT)



 

 39 

 

§ 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 

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 odstavci 7 a v § 85 

odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.  
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(7) Účastníky územního řízení, ve kterém jsou posuzovány vlivy záměru na životní 

prostředí jsou kromě osob uvedených v § 85 odst. 1 a 2 občanská sdružení nebo obecně 

prospěšné společnosti, jejichž předmětem je ochrany životního prostředí, veřejného zdraví 

nebo kulturních památek. 

(8) 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.  

(9) 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. 

(10) 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.  

(11) 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. 

 

§ 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 

veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.  
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 (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 povolení stavby, územní rozhodnutí se 

již nevydává.; to neplatí, bylo-li zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo 

vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.   

 

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. postupem podle § 

144 odst. 6 správního řádu. 

(3) V případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit k projednání žádosti 

veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst. 2. V případech záměrů umisťovaných 

v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání 

vždy. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků 

společného řízení a připomínek veřejnosti se použijí § 89 a 114 obdobně. 

 (4) Stavební úřad přezkoumá žádost podle § 90 a § 111. 

(5) Výroková část společného rozhodnutí obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o 

povolení stavby. 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 
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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. postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu. 

(7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání společného rozhodnutí, jejích příloh, 

společné dokumentace a obsahové náležitosti společného rozhodnutí stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

§ 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), 

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),  

l) 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. 
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 (3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 

6 stanovil. 

 (4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

 

§ 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. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle § 109 písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 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 a druhé, 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) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na 

základě obecných požadavků na výstavbu, 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 práv. 

(4) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavce 1 a 2 musí být účastníci 

řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

 

§ 116 

Veřejnoprávní smlouva 

(1) U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se 

stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. 

Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

(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. 
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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. 

(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. 

 

§ 117 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 

 (1) Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové 

dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou 

dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2, pokud nejde o 

stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení 
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autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko 

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nebo u stavby, o které tak 

rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případech významných vlivů na životní 

prostředí nebo případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí se 

stavebním pozemkem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit 

stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu. 

 (2) Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na 

základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který 

posoudil projektovou dokumentaci stavby a k oznámení připojil 

a) certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců, 

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, 

c) plán kontrolních prohlídek, 

d) doklad o právu stavebníka podle § 110 odst. 2 písm. a), 

e) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované 

zvláštními právními předpisy, 

f) souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, s oznamovaným 

stavebním záměrem, včetně souhlasů vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 

možnosti a způsobu napojení. 

Projektová dokumentace se předkládá v jednom vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním 

úřadem, předkládá se dvojmo. 

 (3) Autorizovaný inspektor vystavením certifikátu osvědčuje, že posoudil projektovou 

dokumentaci stavby a k ní připojené doklady podle § 111 odst. 1 a 2 a navrhovaná stavba 

splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení z těchto hledisek. Na projektové 

dokumentaci stavby tuto skutečnost vyznačí, uvede své jméno a příjmení, datum vystavení 

certifikátu a opatří je svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem. Certifikát 

autorizovaného inspektora musí obsahovat kromě identifikačních údajů stavebníka, druhu, 

účelu a doby trvání stavby a identifikačních údajů o projektové dokumentaci stavby 

vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky § 111 odst. 1 a 2 s podrobným popisem 

posuzování navrhované stavby s uvedením, jak jsou respektovány zejména podmínky 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu anebo veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

územní rozhodnutí, popřípadě regulačního plánu, obecné požadavky na výstavbu a požadavky 

uplatněné dotčenými orgány a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. K certifikátu 

autorizovaný inspektor vždy připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. Souhlas osob, 

které by byly jinak účastníky stavebního řízení podle § 109, se stavbou musí být vyznačen v 

rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby; stavební úřad sdělí na požádání 

informace o osobách, které by byly účastníky stavebního řízení podle § 109 písm. g). 

 (4) Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení 

stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky 

stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru 

včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou 

tyto osoby podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky pouze z důvodu, že 

neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj souhlas, nebo z důvodu, že jejich 

souhlas nebyl opatřen; k jiným námitkám se nepřihlíží. Ve stejné lhůtě může stavební úřad 
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nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady, má-li za to, že se 

jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným inspektorem podle odstavce 1, 

oznámení nesplňuje zákonem stanovené podmínky a neobsahuje náležitosti podle odstavce 2, 

autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti podle § 148, při 

posouzení stavby nebyly splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 nebo ve věci probíhá 

stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno. 

(5) Podání námitky nebo uplatnění výhrady podle odstavce 4 má odkladný účinek a 

právo provést stavbu nevznikne. Stavební úřad oznámí podání námitek nebo uplatnění 

výhrady stavebníkovi a věc předloží do 15 dnů k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl 

jinak příslušný k odvolání proti stavebnímu povolení. Správní orgán přezkoumá oznámení 

stavebního záměru z hlediska souladu s právními předpisy podle odstavce 4 a rozhodne  

a) o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr je v rozporu s 

právními předpisy, nebo 

b) o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost.  

Rozhodnutí se doručuje stavebníkovi, autorizovanému inspektorovi a osobám, které podaly 

námitky. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Spis se ukládá u stavebního úřadu. 

(6) Stavebníkovi vznikne právo provést oznámený stavební záměr marným uplynutím 

lhůty podle odstavce 4 nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí 

podle odstavce 5 písm. b). 

 (7) Stavební úřad na požádání stavebníka vyznačí vznik oprávnění na kopii oznámení 

s uvedením označení stavebního úřadu, čísla jednacího, data vyznačení, jména a příjmení 

oprávněné osoby s připojením podpisu a otisku úředního razítka. Po vzniku práva provést 

oznámený stavební záměr stavební úřad zašle stavebníkovi štítek obsahující identifikační 

údaje o povolené stavbě, včetně uvedení identifikačních údajů autorizovaného inspektora a 

uvedení dne vzniku práva provést stavbu. Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba 

zahájena do dvou 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. 

 (8) Oznámení stavebního záměru, certifikát, ověřenou projektovou dokumentaci 

stavby eviduje a ukládá stavební úřad (§ 167). Obsahové náležitosti oznámení stavebního 

záměru, certifikátu a štítku podle odstavce 7 stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 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 

stavebního záměru podle § 106, stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní smlouva podle 

§ 116, oznámený vznik oprávnění podle § 117, 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 nebo územní rozhodnutí 

u stavebních záměrů podle § 103. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před 

zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. 
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(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.; to neplatí u záměrů, pro které bylo vydáno 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

(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. 

  

Zmocňovací ustanovení 

§ 193 

 Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 2, § 29 

odst. 1 a 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 

odst. 6, § 61 odst. 53, § 64 odst. 76, § 66 odst. 65, § 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. 8, § 120 odst. 6, § 122 odst. 6, § 123 

odst. 5, § 125 odst. 6, § 127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 6, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 

150 odst. 3, § 155 odst. 2, § 157 odst. 4 a § 162 odst. 7.  
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Přechodná ustanovení 

1. Územní řízení vedená podle § 91 stavebního zákona, ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená pravomocným územním 

rozhodnutím přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se přerušují dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona. Žádost podaná podle § 91 odst. 4 stavebního zákona, ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona se považuje za oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a 

stavební úřad ji postoupí příslušnému úřadu spolu s dokumentací vlivu záměru na 

životní prostředí; v územním řízení lze pokračovat po vydání stanoviska podle § 10 odst. 

1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Postupy, které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona a oznámení, ohlášení nebo žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních předpisů. 

3. Pokud bylo vydáno stanovisko příslušného úřadu podle § 65 odst. 5 stavebního 

zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, regulační plán se 

pořídí a vydá podle dosavadních právních předpisů. 

4. Správní řízení neukončená rozhodnutím, k jejichž vedení je příslušný podle § 

13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, se přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona a stavební úřad příslušný podle stavebního zákona, účinného přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, bezodkladně postoupí celý spis příslušnému stavebnímu úřadu 

podle § 13 odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

5. U záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se územní rozhodnutí 

znovu nevydává, pokud bylo územní rozhodnutí zrušeno přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

 

 

Platné znění zákona č. 76/2002 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

§ 13 

Rozhodnutí o žádosti 

 (1) Úřad o žádosti provozovatele zařízení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne 

uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1. Využije-li úřad postup podle § 11, pak lhůta pro rozhodnutí o 

žádosti běží ode dne obdržení odborného vyjádření.  

 (2) Pokud po projednání žádosti úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení uvedený v 

jeho žádosti nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů6) nebo že 

závazné podmínky navržené pro provoz zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, 

žádost o vydání integrovaného povolení zamítne.  
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 (3) Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti podle odstavce 2, úřad na podkladě 

výsledků projednání žádosti vydá integrované povolení, které kromě obecných náležitostí 

stanovených správním řádem obsahuje:   

a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo 

osoby, pokud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, 

která je podnikatelem,   

b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej 

nahrazuje, trvalý pobyt, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,  

c) popis zařízení a popis umístění zařízení,  

d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek 

(dále jen "závazné podmínky provozu"),  

e) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních 

předpisů6), které se nahrazují integrovaným povolením.  

 (4) V závazných podmínkách provozu podle odstavce 3 písm. d) úřad stanoví  

a) emisní limity (§ 14),  

b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví 

člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při 

úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s 

požadavky § 15a,  

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a 

opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají,  

d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod,  

e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá 

nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku 

zařízení,  

f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie,  

g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků,  

h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného 

provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního 

předpisu24), poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení),  

i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace 

metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití 

postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k 

dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí 

spojených s nejlepšími dostupnými technikami,  

j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího 

hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,  

k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další 

požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v 
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případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků monitorování emisí 

umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami,  

l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy 

a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s 

příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem 

na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení,  

m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být 

nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy36).  

 (5) Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání připomínek k žádosti 

obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 8 až 11, a to v plném rozsahu. Úřad je povinen 

zahrnout do integrovaného povolení požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve 

stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí nebo v závěru zjišťovacího řízení podle 

zvláštního právního předpisu14), nebo v integrovaném povolení uvede důvody, pro které tak 

neučinil nebo učinil jen zčásti. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na 

základě jakých závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčních dokumentů o 

nejlepších dostupných technikách byly uloženy závazné podmínky provozu. V případě 

udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 

odst. 5 musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat konkrétní důvody pro udělení této 

výjimky, včetně závěrů odborného posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu 

stanovených na základě udělené výjimky.  

 (6) Závazné podmínky provozu uložené úřadem podle odstavce 4 musí vždy zahrnovat 

podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních 

předpisů6), podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které 

se nahrazují integrovaným povolením. Tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy 

nelze po vydání integrovaného povolení vydat podle zvláštních právních předpisů6).  

 (7) Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají použití 

nejlepších dostupných technik v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu nebo 

Ministerstva zemědělství, případně dalších technických aspektů provozu zařízení 

souvisejících s těmito nejlepšími dostupnými technikami, zašle ministerstvo odvolání nebo 

rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení včetně tohoto rozhodnutí 

Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zemědělství podle oblasti jejich 

působnosti k posouzení, zda došlo k pochybení při použití příslušných závěrů o nejlepších 

dostupných technikách a referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách při 

stanovení závazných podmínek provozu. Tyto ústřední správní úřady zašlou své vyjádření do 

15 dnů ode dne obdržení odvolání nebo rozkladu proti vydanému rozhodnutí. Tato vyjádření 

jsou podkladem pro vydání rozhodnutí ministerstva nebo ministra životního prostředí o 

odvolání nebo rozkladu.  

 (8) Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají 

podmínek souvisejících s ochranou veřejného zdraví, zašle ministerstvo odvolání nebo 

rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení včetně tohoto rozhodnutí 

Ministerstvu zdravotnictví, které se k odvolání nebo rozkladu vyjádří z hlediska ochrany 

veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví zašle své vyjádření do 15 dnů ode dne obdržení 

odvolání nebo rozkladu proti vydanému rozhodnutí. Toto vyjádření je podkladem pro vydání 

rozhodnutí ministerstva nebo ministra životního prostředí o odvolání nebo rozkladu.  

 (9) Rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci 
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zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence a na své úřední desce po 

dobu 30 dnů zveřejní informaci o tom, kdy a kde lze do rozhodnutí nahlédnout. Pokud byla 

žádost projednána podle § 10, uvědomí úřad o rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 dotčený 

stát.  

 (10) Krajský úřad je povinen zaslat ministerstvu tato rozhodnutí do 7 dnů ode dne 

nabytí právní moci těchto rozhodnutí.  

 (11) Bylo-li rozhodnutím o odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti podle 

odstavce 2 nebo 3 řízení skončeno, zveřejní ministerstvo rozhodnutí o odvolání nebo rozkladu 

do 5 dnů ode dne jeho nabytí právní moci prostřednictvím informačního systému integrované 

prevence. 
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