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Platné znění dotčených částí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením 

v návaznosti na návrh novely stavebního zákona navrhovaných změn 

 

 

§ 1  

Úvodní ustanovení 

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah  

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“),  

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,  

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,  

d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení,  

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 

stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,  

f) dokumentace pro provádění stavby a  

g) dokumentace skutečného provedení stavby.  

 (2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové 

náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.  

 (3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, 

stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací 

a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.  

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby drah, 

stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 

podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou projektové dokumentace pro stavby 

drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací pro vydání společného povolení.  

(5) Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace nebo projektové 

dokumentace, zpracované podle příloh 1 až 8 k této vyhlášce, se přizpůsobí druhu 

a významu stavby nebo provozního souboru, podmínkám v území, jejímu umístění, 

stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu užívání stavby, vlivu na životní 

prostředí a době trvání stavby. Dokumentace nebo projektová dokumentace musí vždy 

obsahovat části A až E s tím, že další členění na kapitoly podle příloh 1 až 8 k této 

vyhlášce se použije přiměřeným způsobem. V přílohách uvedené kapitoly, které nejsou 

příslušné pro konkrétní stavbu, nemusí být uváděny. Předepsané označení kapitol a 

příloh se musí dodržovat. 

  

§ 1a 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení  

(K § 86 odst. 7 a § 91b odst. 3 stavebního zákona)  

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

zařízení je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 (2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové 

stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je 

stanoven v příloze č. 1a k této vyhlášce. Souvisejícími technologickými objekty se rozumí 

stavba trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací stanice 

apod., pokud je nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím do 5 m výšky a do 25 m2 

zastavěné plochy nebo se jedná o výrobek plnící funkci stavby.  

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy 

je stanoven v příloze č. 1b k této vyhlášce.  
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(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

dálnice, silnice, místní komunikace a  účelové komunikace je stanoven v příloze č. 1c k  

této vyhlášce. 

 

§ 1b  

Společná dDokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(K § 94a odst. 7 § 94c odst. 6 a § 94k odst. 7 stavebního zákona)  

 Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.  

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v  

příloze č. 4 k této vyhlášce. 

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby 

technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v  

příloze č. 4a k této vyhlášce. 

 (3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je 

stanoven v příloze č. 4b k této vyhlášce. 

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, 

silnice, místní komunikace a  účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4c k této 

vyhlášce. 

  

§ 2  

Projektová dokumentace  

(K § 105 odst. 810 a § 110 odst. 56 stavebního zákona)  

(1) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 

1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze 

č. 5 je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

 (2) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je 

stanoven v příloze č. 5a k této vyhlášce. 

§ 3  

Dokumentace pro provádění stavby  

(K § 134 odst. 67 stavebního zákona)  

 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze 

č. 6 k této vyhlášce.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Výkresová dDokumentace objektů 

E Dokladová část 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 

bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám 

v území. 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

d) údaje o odtokových poměrech, 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování,  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1xy) (kulturní památka 

apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisůxy), 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

A.35 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.46    Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b)   zvláštní právní předpisyy) a jejich prováděcí předpisyz) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

  

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

                                                           
x)  Například vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.     
y)  Například 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, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
z)  Například vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 

č. 268/2011 Sb. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisů xy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

i)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Základní charakteristika 

stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c)   účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany:  

c) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů, 

d) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

e) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

f)   zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 

apod. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) způsob likvidace dešťových vod. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 
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V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

C Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Celkový situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) komunikace a zpevněné plochy, 

i) plochy vegetace. 

C..3 2 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  

i) řešení vegetace, 

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
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o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 

C.4 3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.5 4 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 

požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 

souvisejících inženýrských opatření. 

D Výkresová dokumentace Dokumentace objektů 

D.1 Charakteristické půdorysy 

D.2 Charakteristické řezy 

(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na 

hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících) 

D.3 Základní pohledy 

(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 

předpisů 

E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisuXY) prokazující shodu vlastností výrobku, 

který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo 

technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je 

možné ověřit dodržení požadavků na stavby 

E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů ) 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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Příloha č. 1a k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů  
 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů 

E Dokladová část 

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (katastrální území, parcelní čísla pozemků, popř. u budov 

adresa, čísla popisná), 

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.4      Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b)   zvláštní právní předpisyy) a jejich prováděcí předpisyz) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné 

území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, odtokové poměry 

v území, 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

k) seznam pozemků a staveb, na kterých bude stavba umístěna (podle 

katastru nemovitostí,  

l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí). 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c)   účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (základní rozměry, maximální množství 

dopravovaného média, apod.), 

g)   základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i)   orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.3 Základní technický popis staveb - technická a technologická zařízení 

B.2.4 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

B.2.5 Požárně bezpečnostní řešení            

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.). 
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B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami  technické a dopravní  infrastruktury a souběhy s nimi   v případě, 

kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) způsob likvidace dešťových vod. 

B.4 Dopravní řešení   

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní 

infrastrukturu 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

staveništní doprava, 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

C Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a)    měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Koordinační situační výkres            

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až  1 : 10 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, křížení 

se stavbami  technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, 
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kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní 

infrastruktury, 

c) základní výškopis a polohopis, 

d) plochy vegetace, 

e) hranice pozemků, parcelní čísla,  

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a 

technické infrastruktury, 

g) stanovení maximální výšky navržených staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu (u souvisejících technologických objektů),  

i) napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

j) stávající a nová ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

k) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

l) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

m) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných 

prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a 

zdroje požární vody. 

C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření. 

D Dokumentace objektů 

D.1 Charakteristické půdorysy 

D.2 Charakteristické řezy 

(včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem 

na hloubku založení navrhované stavby)  

D.3 Základní pohledy 

(včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo 

krajiny, pokud není řešeno v dokumentaci a stanovisku EIA) 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a 

dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 

předpisů. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 

a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu xy) prokazující shodu vlastností 

výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního 
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zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další 

doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby  

E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů xy) 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 1b k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy 

Dokumentace obsahuje části:  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva  

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů 

E Dokladová část  

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u 

budov adresa, čísla popisná),  

c) předmět dokumentace. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / investorovi (stavebníkovi) 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), obdobným způsobem se uvedou 

údaje o všech subdodavatelích jednotlivých částí dokumentace, 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
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Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace.  

d) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace s oprávněním 

podle zvláštních předpisůxy) 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Členění stavby na objekty 

a) technologická část (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá 

technologie,  ostatní technologická zařízení) 

  

b) stavební část (inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické 

vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení) 

 

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a 

technologické části, 

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a)    stavební zákon a jeho prováděcí předpisy x)  

b)   zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 

stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkově chráněném území), případně požadavky na jejich doplnění v 

dalším stupni, 

e) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) archeologické posouzení, 

památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území, poddolované území apod.), stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

i) požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé dle záborového elaborátu), 
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j) územně technické podmínky, zejména napojení stavby na stávající technické 

vybavení území, přeložky inženýrských sítí, 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí), 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, údaje o dotčené dráze (kategorie 

dráhy, traťový úsek, staničení atd.) 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 

s ohledem na umístění stavby a na účel stavby, navrhované kapacity stavby 

(počet účelových jednotek, jejich velikosti; obestavěné prostory, zastavěné 

plochy atd.) včetně základních technických parametrů stavby (navržené 

traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o 

provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních),   

e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

nová ochranná pásma a chráněná území, 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

j) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody  

c) celková spotřeba vody, 

d) množství splaškových a dešťových vod a způsob jejich likvidace, 

e) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem, 

f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany 

před vlivy trakčních a energetických vedení, 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 

korozních průzkumů. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů technologické části 

a) popis stávajícího stavu, 

b) popis navrženého řešení, 

c) energetické výpočty. 

 

B.2.7 Základní charakteristika objektů stavební části 

a) stručný popis stávajícího stavu, 

b) stručný popis navrženého řešení a jeho zdůvodnění. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření, poddolování  apod.  

 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) popis dopravního řešení, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 

doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, 

d) způsob likvidace dešťových vod. 

 

 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Obsahem bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a 

rámcová dopravní technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v 

nezbytných případech i dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění 

železniční dopravy po dobu stavby. Staniční i traťová technologie bude doložena 

průkazem nezbytnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, traťových 

kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 

stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. Dále bude 

dopravně odůvodněna potřeba a rozsah navrhovaného staničního a 

traťového zabezpečovacího zařízení, včetně potřeby pomocných stavědel, rozsahu 

ústředního ovládání výhybek, ohřevu výhybek, předtápění souprav, rozsahu 

zatrolejování a dělení TV do sekcí při vypínání pro potřeby výluk. Odůvodněna 

bude dopravní potřeba navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a 

kolejových propojeních. 

U novostaveb a staveb modernizace a u stavebních úprav vedoucích ke zvýšení 

rychlosti se zpracuje též graf dynamického průběhu rychlosti. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, ÚSES, 

krajinný ráz, ZPF, PUPF, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, body a) a e) se neuvádí, neboť jsou součástí dokumentace o 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby   

a) návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, 

zdůvodnění počtu etap, výluky apod.), 

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

c) zásady řešení staveniště (rozsah a uspořádání staveniště, plochy zařízení 

staveniště, přístupy na staveniště, k zemníkům, deponiím) 

d) možnosti zdrojů vody a energií, využití stávajících objektů,  

e) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky 

zadavatele na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby, 

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 

C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1:5 000 až 1:50 000 

b) dokumentuje umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah 

k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území, 

Pokud nejsou některé jevy zobrazitelné v příslušném měřítku, zobrazí se v C.2. 

C.2 Koordinační situační výkres 

Koordinační situace celé stavby se zpracuje v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u 

stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1:200, a s vyznačením napojení na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením 

ochranných pásem. 

Vychází ze stávajícího stavu a zobrazuje: 

a) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

b) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla (včetně sousedních 

pozemků), 
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c) hranice řešeného území, 

d) stávající výškopis a polohopis, 

e) popis a vyznačení všech nově navržených objektů, 

f) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

g) vyznačení zpevněných ploch, nástupní plochy pro požární techniku, plochy 

komunikací a plochy zeleně, 

h) umístění stavby a staveniště na pozemcích, vazby stavby na okolí (napojení na 

rozvodné sítě, kanalizaci, komunikační síť), odstup od hranic pozemků a 

sousedních staveb, s polohopisným a výškovým vyznačením, 

i) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území a 

objekty,  

j) vyznačení maximálních trvalých a dočasných záborů zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa a staveb nebo jejich částí, 

popř. jiného dotčení pozemků a staveb, 

k) demolice a objekty určené k asanaci, kácení dřevin, 

l) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy, 

m) zařízení staveniště, 

n)  vjezdy na staveniště. 

 

C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření a prvků životního 

prostředí (lokality NATURA 2000, ÚSES, VKP, CHÚ, atd.). Výkresy 

architektonického řešení stavby nebo význačných objektů. 

 

D Dokumentace objektů 

Pro každý objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení 

jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.3 Členění stavby na objekty. 

D.1 Technologická část 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1. Dílčí technická zpráva, která obsahuje koncepci řešení, popis současného stavu 

a navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu zařízení, hlavních 

technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho umístění 

a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy s montážními a zejména 

provozními mezistavy,             u vybraných souborů hlavní materiály ap. Dále 

obsahující popis návaznosti rozhodujících přípojných bodů na stávající stav a 

rozsah použití rozhodujícího stávajícího zařízení s ohledem na jeho technický 

stav. Součástí jsou nezbytné výpočty, ze kterých vychází návrh příslušného 

technologického zařízení. 

 

2. Výkresová dokumentace - doloží se výkresy a schémata, vystihující navrhované 

řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a navrhovaného stavu, 

popř. mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení. 
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Technologická část je členěna po typech objektů následovně: 

D.1.1. Zabezpečovací zařízení  

a) staniční zabezpečovací zařízení,  

b) traťové zabezpečovací zařízení,  

c) přejezdové zabezpečovací zařízení,  

d) spádovištní zabezpečovací zařízení,  

e) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,  

f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.  

  

D.1.2. Sdělovací zařízení   

a) místní kabelizace,  

b) rozhlasové zařízení,  

c) integrovaná telekomunikační zařízení,  

d) elektrická požární a zabezpečovací signalizace,  

e) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,  

f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného 

optického kabelu do provozu,  

g) informační systém pro cestující,  

h) traťové radiové spojení,  

i) jiné sdělovací zařízení.  

  

D.1.3. Silnoproudá technologie   

a) dispečerská řídící technika,  

b) technologie rozvoden VVN/VN (energetika),  

c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 

transformoven),  

d) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,  

e) technologie transformačních stanic VN/NN (energetika),  

f) silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 

zabezpečovacího zařízení,  

g) provozní rozvod silnoproudu,  

h) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.  

  

D.1.4. Ostatní technologická zařízení   

a) osobní výtahy, schodišťové výtahy,  

b) eskalátory,  

c) měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace.  

 

D.2  Stavební část 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1. Dílčí technická zpráva, která obsahuje koncepci řešení, popis současného stavu 

a navrhované řešení, zdůvodnění úprav a využití stávajících konstrukcí, návrh 

koncepce technického řešení jednotlivých objektů, s údaji o hlavních technických 

parametrech, postupu výstavby, zásadách stavebně montážních postupů, s 

montážními a provozními mezistavy, s údaji o hlavních materiálech. Uvede se též 

stávající a nový vlastník, správce a uživatel objektu; související objekty a seznam 

souhlasů a výjimek z předpisů a norem a úlevových řešení, kterými je podmíněno 

navrhované technické řešení. Součástí jsou potřebné hydrotechnické, kapacitní, 

statické nebo jiné výpočty (například pro určení zatížitelnosti mostu, určení 
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nových zásadních rozměrů nosných konstrukcí, apod.) zdůvodňující navržené 

řešení. 

2. Výkresová dokumentace vystihující navrhované řešení jednotlivých objektů 

obsahuje zakreslení současného a navrhovaného stavu, popř. mezistavů a jejich 

řádného a přehledného grafického rozlišení, podle potřeby a charakteru objektu 

též výkresy uvádějící zásadní stavebně montážní postupy a provozní stavy. 

Výkresy musí být zpracovány do podrobností, které určí umístění stavby v území 

a zajistí stanovení potřebného trvalého a dočasného záboru pozemků a staveb 

nebo jejich částí, popř. jiného dotčení pozemků a staveb nebo jejich částí. 

U inženýrských objektů se dle jejich charakteru dokládají zejména situace a 

příčné řezy, případně podélné řezy. U pozemních objektů budov se dokládají 

minimálně charakteristické půdorysy, charakteristické řezy (včetně řezů 

dokumentujících návaznost na okolí zejména s ohledem na koordinační vazby a 

hloubku založení), základní pohledy. 

Stavební část je členěna po typech objektů následovně: 

D.2.1. Inženýrské objekty  

a) kolejový svršek a spodek,  

b) nástupiště,  

c) přejezdy,  

d) mosty, propustky a zdi,  

e) ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),  

f) potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace),  

g) tunely,  

h) pozemní komunikace,  

i) kabelovody, kolektory,  

j) protihlukové objekty.  

  

D.2.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů  

a) pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové), 

b) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,  

c) individuální protihluková opatření,  

d) orientační systém,  

e) demolice,  

f) drobná architektura a oplocení.  

 

D.2.3. Trakční a energetická zařízení  

a) trakční vedení,  

b) napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část,  

c) spínací stanice - stavební část,  

d) ohřev výměn (elektrický, plynový),  

e) elektrické předtápěcí zařízení,  

f) rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,  

g) ukolejnění kovových konstrukcí,  

h) vnější uzemnění.  

 

E Dokladová část 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
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E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

E.2.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy (s vypořádáním) 

E.2.4. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 

předpisů a norem 

E.2.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a 

nezavedeného zařízení 

E.3 Geodetická dokumentace (geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů xy) 

a) technická zpráva 

b) majetkoprávní část 

c) geodetické a mapové podklady 

 

E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

E.4.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 

prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty 

E.4.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení 
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Příloha č. 1c k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, 

místní komunikace a účelové komunikace  

 

Dokumentace obsahuje části:  

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva  

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů  

E Dokladová část  

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků, čísla popisná),  

c) předmět dokumentace. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, název organizační složky, IČ, bylo-li přiděleno, 

adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), obdobným způsobem se uvedou 

údaje o všech subdodavatelích jednotlivých částí dokumentace, 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

d) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace s oprávněním 

podle zvláštních předpisyxy) 

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je 

budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, 

oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentech, 

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Členění stavby na objekty 

a) Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad: 

b) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické 

vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory, 

c) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem, 

d) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených 

číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání 

dokumentace a účelu při realizaci stavby, 

e) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních 

úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně 

podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit 

provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům. 

f) Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

 

Číselná 

řada        

Skupina objektů Poznámka  

000 Objekty přípravy 

staveniště 

Bourací práce, případně další objekty obsahující 

rozsáhlé pomocné práce (placené) spojené s 

přípravou staveniště nebo zhotovovacích prací, 

např. dočasné oplocení, protihluková opatření při 

stavebních pracích, trhací práce při přípravě 

staveniště, stavební jámy apod. 

100 Objekty 

pozemních 

komunikací 

(včetně 

propustků) 

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a 

všechny další objekty pozemní komunikace dotčené 

nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní 

komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, 

účelové komunikace, samostatné cyklistické stezky 

atd. Do této skupiny objektů se dále zařadí součásti 

pozemní komunikace (s výjimkou těch, které jsou 

obsaženy v samostatných řadách, např. mosty a 

tunely) a vybavení pozemní komunikace, tj. 

zejména dopravní značky, světelné signály, trvalé 

oplocení pozemní komunikace, propustky, únikové 

zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění atd. 

Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou 

také být objížďky a dopravní opatření a zesilování 

existujících pozemních komunikací pro odkloněnou 

veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně 

odstranění následků těchto doprav provedené po 

ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i 

objekty údržbového příslušenství. 

200 Mostní objekty a 

zdi 

Všechny druhy mostních objektů (kromě 

propustků), opěrné a zárubní zdi. 

300 Vodohospodářské 

objekty 

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace 

(kanalizace, dešťové usazovací nádrže), úpravy 

nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží, 

retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů 
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a studní. 

400 Elektro a 

sdělovací objekty 

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a 

podzemních silnoproudých a slaboproudých 

vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení 

dopravního provozu apod. 

500 Objekty trubních 

vedení 

Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, 

produktovodů a jiných vedení. 

600 Objekty 

podzemních 

staveb 

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a 

parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto typy 

speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich 

složitost další členění na podobjekty, které se označí 

dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem 

objektu (např. 600-08). 

650 Objekty drah všechny objekty, které spadají pod kompetenci 

drážního úřadu. 

700 Objekty 

pozemních staveb 

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí 

nebo příslušenstvím pozemní komunikace nebo 

slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou 

pozemní komunikace. Patří sem zejména budovy a 

jejich příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, 

celnice a objekty policie. Do řady 700 se zařadí také 

protihlukové clony (kromě valů), protihlukové 

stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích 

pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám 

určitého zařízení se přiřadí odpovídající provozní 

soubory a související objekty ostatních druhů, které 

kompletují zařízení. 

800 Objekty úpravy 

území 

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně 

odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin a 

dřevin a úprav ploch po výstavbě. 

900 Volná řada 

objektů 

Druh objektů, který není možné nebo vhodné 

zařadit do předcházejících řad. 

Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze 

stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to 

potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné 

označení (např. jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby) 

 

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b)   zvláštní právní předpisyy) a jejich prováděcí předpisyz) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod,  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (podrobný nebo případně 

doplňující geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, podrobný 

korozní průzkum, podrobný geotechnický průzkum materiálových nalezišť 

(zemníků), stavebně historický průzkum apod.), případně požadavky na 

jejich doplnění v dalším stupni, 

e) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), (podle záborového 

elaborátu), 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

l) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

záborového elaborátu), 

m) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

e) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

g) základní technické parametry stavby (návrhová rychlost, šířkové 

uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení atd.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o zahájení, realizaci a 

dokončení stavby, etapizace výstavby), 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

j) předávání stavby do užívání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech  

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem, 

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů technologické části 

a) Pozemní komunikace  

b) Mostní objekty a zdi 

c) Odvodnění pozemní komunikace 

d) Tunely, podzemní stavby a galerie 

e) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

f) Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení, dopravní značky, dopravní zařízení, světelné 

signály, zařízení pro provozní informace a telematiku, veřejné osvětlení, 

ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace, clony a sítě proti oslnění. 

g) Objekty ostatních skupin objektů 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření, poddolování  apod.  

 

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, ÚSES, 

krajinný ráz, ZPF, PUPF, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA,  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů.  

f) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

g) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

h) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, body a) a e) se neuvádí, neboť jsou součástí dokumentace o 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy. 

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

d) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

 

C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1:5 000 až 1:50 000 

b) dokumentuje umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, 

vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území 

 

C.2 Koordinační situační výkres 

a) Měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u stavby, která je kulturní památkou v 

měřítku 1:200, a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem. 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) stávající výškopis a polohopis, 

e) popis a vyznačení všech nově navržených objektů, 

f) hranice řešeného území (hranice trvalého/dočasného záboru), 

g) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 
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h) maximální výška staveb, 

i) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu,  

j) řešení vegetace,  

k) odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku  

l) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

m) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 

rezervace, památkové zóny apod., 

n) obvod stavby (rozsah dočasného / trvalého záboru vč. služebností),  

o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 

požární vody, 

p) zařízení staveniště. 

 

C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření a prvků životního 

prostředí (lokality NATURA 2000, ÚSES, VKP, CHÚ, atd.). 

  

D Dokumentace objektů 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických 

nebo technologických zařízení v následujícím pořadí v přiměřeném rozsahu. 

 

D.1 Stavební část 

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a 

označení jednotlivých subjektů se provede podle odstavce A.3 Členění stavby na 

objekty. 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1. Dílčí technická zpráva, která obsahuje koncepci řešení, popis současného stavu 

a navrhované řešení se zdůvodněním a návrhem typu objektu, hlavních 

technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na jeho 

umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy, apod. 

2. Výkresová dokumentace - doloží se výkresy a schémata, vystihující 

navrhované řešení jednotlivých objektů, se zakreslením současného a 

navrhovaného stavu, popř. mezistavů a jejich přehledného grafického 

rozlišení. 

 

D.2 Technologická část  

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí 

na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti 
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potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a 

jejích součástí.  

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní 

soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci 

příslušného stavebního objektu.  

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:  

1. Technická zpráva 

a) identifikace stavebníka/objednatele, projektanta/zhotovitele dokumentace a 

předmětu provozního souboru, 

b) výchozí podklady, 

c) účel, popis a základní parametry technologického zařízení, 

2. Výkresy 

výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování 

(půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily), 

 

 

E Dokladová část 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

E.2.3 Doklady o souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

E.3 Geodetická dokumentace (geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů xy) 

 

E.4 Inženýrskogeologické průzkumy 

 

E.5 Diagnostické průzkumy 

 

E.6 Dopravní průzkumy 

 

E.7 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace (např. diagnostický průzkum konstrukcí apod.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Výkresová dDokumentace objektů 

E Dokladová část 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 

bude přizpůsoben podmínkám v území a charakteru navrhované změny. 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o území 

a) navrhovaná změna využití území, 

b) místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) charakteristika dotčeného území, pozemků a staveb na nich, 

d) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů xy)) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

e) údaje o odtokových poměrech, 

f) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování,   

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

i) seznam výjimek a úlevových řešení, 

j) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
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k) seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území (podle katastru 

nemovitostí). 

A.4 Údaje o změně využití území 

a) celková výměra území dotčeného změnou, 

b) údaje o odtokových poměrech,  

c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury, 

d) předpokládaná lhůta realizace změny využití území. 

 

A.4 Přehled použitých právních předpisů 

a)  stavební zákon a jeho prováděcí předpisy x)  

b)   zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1      Popis a zhodnocení území 

a) charakteristika území, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) územně technické podmínky, 

f) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 

a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich; zastavěné / nezastavěné 

území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisů xy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f)    územně technické podmínky, 

g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

h) seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území (podle katastru 

nemovitostí). 

 

B.2 Popis navrhované změny využití území 

a) základní charakteristika změny využití území, 

b) zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území, 

c) zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území 

z hlediska předpokládaného způsobu využití území, 

d) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí 

(povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, 

emise, odpady apod.). 

 

B.2.1 Základní charakteristika změny využití území  
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a) zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného 

území, 

b) celková výměra území dotčeného změnou, 

c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury, 

d) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí 

(povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, 

emise, odpady apod.). 

e) zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí 

(povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, 

emise, odpady apod.). 

f)   předpokládaná lhůta realizace změny využití území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  způsob likvidace dešťových vod 

 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace  

B.6 Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

C Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů  

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a 

umístění v sídle. 

C.2 Koordinační Celkový situační výkres území dotčeného změnou 

a) měřítko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,   

b) stávající stavby a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, parcelní čísla,  

d) hranice řešeného území, 

e) stávající a navrhovaný výškopis a polohopis, 

f) vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

g) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod. 
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C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) vyznačení hranic území s novým využitím, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

D Výkresová dDokumentace objektů 

Výkresy zobrazující změnu využití území (výkresy v dostatečně přehledném měřítku, 

dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití 

území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň 

stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení 

odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.). 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním 

výkrese 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů xy) 

E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

  

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Výkresová dDokumentace objektů 

E Dokladová část 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 

bude přizpůsoben podmínkám v území a charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby 

na území. 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c) předmět dokumentace. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů xy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

d) údaje o odtokových poměrech, 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování,  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání jiných 

rozhodnutí nebo opatření, 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na území (podle 

katastru nemovitostí). 

A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby  

a) účel užívání stavby (stávající a navrhovaný), 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

d) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů xy), 

f) seznam výjimek a úlevových řešení, 

g) navrhovaná změna kapacity stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

i) základní předpoklady realizace. 

A.5 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území 

 

A.6      Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisy x) 

b)   zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území  a změny vlivu užívání stavby na území 

a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich; zastavěné / nezastavěné 

území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisů xy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f)    územně technické podmínky, 

g) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, požadavky 

na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření, 

h) seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na území 

(podle katastru nemovitostí). 

 

B.2 Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území 

a) stávající a navrhovaný účel užívání stavby, 

b) zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání 

stavby, 

c) posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska 

změny v užívání stavby. 
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B.2.1 Základní charakteristika stavby  a změny v jejím užívání  

a) trvalá nebo dočasná stavba, 

b)  účel užívání stavby (stávající a navrhovaný), 

c) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

d) zásady ochrany území před negativními účinky vyvolanými změnou vlivu užívání 

stavby, 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

f)  navrhovaná změna kapacity stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a 

jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

g)  základní bilance stavby potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 

h) posouzení technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska 

změny v užívání stavby. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

 

B.3 Nové nároky na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) způsob likvidace dešťových vod. 

B.4 Nové nároky na dopravní infrastrukturu 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu.  

B.5 Úpravy terénu a řešení vegetace v souvislosti se změnou vlivu užívání stavby na 

území 

Údaje o vyvolaných protihlukových opatřeních – terénní valy, protihlukové stěny 

apod. 

B.6 Popis změny vlivu užívání stavby na životní prostředí a jeho ochrana   

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby 

C Situační výkresy 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Koordinační Celkový situační výkres území dotčeného změnou 

a) měřítko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,   

b) hranice řešeného území,  

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) vyznačení napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

e) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod. 

C.3 Katastrální situační výkres  

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) vyznačení stavby s novým účelem užívání, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

D Výkresová dDokumentace objektů 

Výkresy zobrazující změnu v užívání stavby (půdorysy s vyznačením stávajícího a 

navrhovaného způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, řezy, pohledy). 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami. 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním 

výkrese 

E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení  

 

Společná dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

 

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah 

jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně 

technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

e) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

f) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



 
 
  39 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

d) údaje o odtokových poměrech, 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů2), 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

 

A.53 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a) stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b) zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c) seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku,  

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
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e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h)  územně technické podmínky, 

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) funkční náplň stavby, 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 

s nimi,  

 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisůxy), (kulturní památka apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 
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g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení,  

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty),  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
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Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.).  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky., 

c) způsob likvidace dešťových vod 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením 

vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou 

součástí dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisůxy), 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

k) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

 

C Situační výkresy  

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Celkový situační výkres  

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území,  

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby,  

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb,  

h) komunikace a zpevněné plochy,  

i) plochy vegetace. 

 

C.32 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  
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c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis,  

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  

i) řešení vegetace,  

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),  

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 

 

C. 43 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.54 Speciální situační výkres  

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 

požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 

souvisejících inženýrských opatření: 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, 

b) situace vegetace. 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení 

a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy jednotlivých 

podlaží a střech s  rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů 

v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu 

využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
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materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním 

konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající 

zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb 

stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 

konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností 

a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 

stávající zástavby nebo krajiny). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických 

a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 

podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na 

kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, 

technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické 

požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy 

sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 

dřevěných konstrukcí apod.).  

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 

posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné 

konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické namáhání).  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 

stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich 

objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti 

požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 

zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně 

požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků 

z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření 

plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových 

cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, 

popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu 

k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 

zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou 

a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných 

míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě 

dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení 
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technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu 

způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro 

provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 

značek a tabulek).  

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 

půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 

s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 

ochrany). 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 

Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 

na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní 

stavby a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace,  

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace,  

- silnoproudá elektrotechnika,  

- elektronické komunikace a další. 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační 

uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle 

postupu realizace stavby. 

Dokumentace zejména obsahuje: 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; 

výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání,  klimatické 

podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; 

požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické 

dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 

stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky – počet osob, tepelné 

ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – trvalý, občasný, nepřerušovaný; 

popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a 

systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, 

bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti 

hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a 

podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování 

během životnosti stavby).  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na 

jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, 

základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových 

rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody 

ani koncové prvky se nezobrazují případné řezy koordinačních uzlů; umístění 

zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních 

prostorů techniky prostředí staveb). 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 

zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 

výrobní a nevýrobní. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně 

souvisejících zařízení, 

- přeložky vedení technické infrastruktury, 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a 

zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 

seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba 

materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení 

- účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace 

s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení  na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a 

jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, 

strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní 

vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata 

rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů 

v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani 

koncové prvky se nezobrazují případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na 

stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž 

dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základní 

technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního 

procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování 

– půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a 

zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
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E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 

předpisů 

 

E.3   Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisůxy) 

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantemxy) 

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energiíxy) 

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



 
 
  49 
 

 

 
Příloha č. 4a k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. 

 

Dokumentace obsahuje části:  

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

 

A  Průvodní zpráva  

 

A.1  Identifikační údaje  

A.1.1  Údaje o stavbě  

a) název stavby,  

b) místo stavby (katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c) předmět dokumentace.  

 

A.1.2  Údaje o žadateli  

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická  osoba podnikající) nebo  

 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

  

A.2  Seznam vstupních podkladů  

 

A.3  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a) stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b) zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 
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c) seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

 

B  Souhrnná technická zpráva  

 

B.1  Popis území stavby   

a) charakteristika území a stavebního pozemku (charakteristika průběhu 

liniové trasy); zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí), 

k) meteorologické a klimatické údaje. 

 

 

B.2   Celkový popis stavby  

 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

ochrana stavby podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), 

e) navrhované kapacity stavby (množství dopravovaného média, délka liniové 

trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

f) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

g) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 
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h) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení,  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

B.2.6 Základní technický popis staveb - technická a technologická zařízení  

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení  

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.). 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Bludné proudy, seizmicita, protipovodňová opatření apod.  

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury  

 b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky.  

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a 

půda,  

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 

památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině,  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 

nebo stanoviska EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o 
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integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 

omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné povolení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

 

B.7  Ochrana obyvatelstva  

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

 

B.8  Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisůxy), 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

k) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

C  Situační výkresy (platí přiměřeně podle typu stavby) 

 

C.1  Situační výkres širších vztahů  

a) odpovídající měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,  

b) zákres navrhované stavby  

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2  Koordinační situační výkres  

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 

nebo 1 : 5 000,  

1:10 000, 

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi 

v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
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dopravní infrastruktury 

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) základní výškopis a polohopis, 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných 

staveb a technické infrastruktury,  

g) stanovení maximální výšky navrhovaných staveb a výšky 

upraveného terénu,  

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na 

dopravní infrastrukturu 

i) plochy vegetace,  

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na 

technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

památkové rezervace, památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),  

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně 

nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku a zdroje požární vody. 

 

C.3  Katastrální situační výkres  

a) měřítko podle použité katastrální mapy,  

b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění 

stavby,  

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.  

 

C.4  Speciální situační výkres  

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.  

 

 

D  Dokumentace liniové trasy, objektů a technických a technologických zařízení  

 

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

Schematické znázornění liniové trasy, charakteristické půdorysy – objekty, 

technologického  zařízení (včetně popisů a zdůvodnění použitých materiálů a 

výrobků – základy, nosiče, vodiče, stavební jámy, stavebně-technické řešení, 

statické případně dynamické posouzení konstrukcí, specifické požadavky na 

rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, a další podklady v rozsahu 

technické zprávy a související výkresové dokumentace). 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

Pohledy dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny, 

pokud není řešeno v dokumentaci a stanovisku EIA. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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Zejména charakteristické řezy (včetně řezů dokumentujících návaznost na 

stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

 

E  Dokladová část  

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.  

 

E.1  Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů vč. 

údajů o splnění požadavků z nich vyplývajících 

 

E.2.  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  

 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů  

 

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisůxy)  

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantemxy) 

 

E.5  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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Příloha č. 4b  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení pro stavbu dráhy 

Dokumentace obsahuje části:  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva  

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů  

E Dokladová část  

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, popř.                     

u budov adresa, čísla popisná),  

c) předmět dokumentace. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / investorovi (stavebníkovi) 

a)    jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), obdobným způsobem se uvedou 

údaje o všech subdodavatelích jednotlivých částí dokumentace, 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace,  

d) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace s oprávněním 

podle zvláštních předpisůxy). 

 

A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

Přehled vlastníků, popřípadě správců, hmotných investičních prostředků 

(přehledný seznam vlastníků, popř. správců hmotných investičních prostředků v 

členění podle objektů nebo jejich částí). 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
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A.3 Členění stavby na objekty 

a) technologická část (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá 

technologie, ostatní technologická zařízení)    

b) stavební část (inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a 

technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická 

zařízení), 

c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a 

technologické části, 

d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce (seznam určených 

technických zařízení a objektů), 

e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability (pokud se stavby 

týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a 

zabezpečení). 

 

A.4      Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisy x)  

b)   zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

A.5     Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod, 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 

stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkově chráněném území), případně požadavky na jejich doplnění v 

dalším stupni, 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů xy) archeologické posouzení, 

památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území, poddolované území apod.), stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

g)    vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

i) požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé dle záborového elaborátu), 

j) územně technické podmínky, zejména napojení stavby na stávající technické 

vybavení území, přeložky inženýrských sítí, 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

l) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí),  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, údaje o dotčené dráze (kategorie 

dráhy, traťový úsek, staničení atd.) 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c)   účel užívání stavby,  

d)   celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 

s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby (počet 

účelových jednotek, jejich velikosti; obestavěné prostory, zastavěné plochy 

atd.) včetně základních technických parametrů stavby (navržené traťové 

rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a 

navrhovaných technologiích a zařízeních), 

e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů xy) (kulturní památka apod.), 

nová ochranná pásma a chráněná území, 

g)   základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

h)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

j) orientační náklady stavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech (včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření), 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima), 

c) celková spotřeba vody, 

d) množství splaškových a dešťových vod a způsob jejich likvidace, 

e) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem, 

f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
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 uvede se seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro 

tyto osoby, včetně řešení informačních systémů. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany 

před vlivy trakčních a energetických vedení, 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 

korozních průzkumů. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů technologické části 

a) popis stávajícího stavu, 

b) popis navrženého řešení. 

c) energetické výpočty (spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 

dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové 

dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních 

obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných 

vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na 

zajištění předepsaného účiníku). 

 

B.2.7 Základní charakteristika objektů stavební části 

a) stručný popis stávajícího stavu, 

b) stručný popis navrženého řešení a jeho zdůvodnění. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou 

náročnost budov, 

b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití 

rekuperace energií, 

c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

B.2.11 Zásady  ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) ochrana před povodněmi, 

f) ochrana před sesuvy půdy,  

g) ochrana před vlivy poddolování 

h) ochrana stavby před vlivy poddolování, 

i) ostatní negativní vlivy. 

 

B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

c) popis dopravního řešení, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, 

doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, 

d) způsob likvidace dešťových vod. 

 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

Obsahem bude traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a 

rámcová dopravní technologie v průběhu výstavby s návrhem organizačních a v 

nezbytných případech i dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění 

železniční dopravy po dobu stavby. Staniční i traťová technologie bude doložena 

průkazem nezbytnosti počtu a užitečných délek dopravních kolejí, traťových 

kolejí, manipulačních kolejí, nástupištních hran a návrhem technologie práce 

stanice na navrhovaném kolejišti pro špičkové dopravní zatížení. Dále bude 

dopravně odůvodněna potřeba a rozsah navrhovaného staničního a 

traťového zabezpečovacího zařízení, včetně potřeby pomocných stavědel, rozsahu 

ústředního ovládání výhybek, ohřevu výhybek, předtápění souprav, rozsahu 

zatrolejování a dělení TV do sekcí při vypínání pro potřeby výluk. Odůvodněna 

bude dopravní potřeba navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a 

kolejových propojeních. 

U novostaveb a staveb modernizace a u stavebních úprav vedoucích ke zvýšení 

rychlosti se zpracuje též graf dynamického průběhu rychlosti. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická, protierozní opatření. 

 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, ÚSES, 

krajinný ráz, ZPF, PUPF, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, body a) a e) se neuvádí, 

neboť jsou součástí dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby   

B.8.1. Technická zpráva  
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a) charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, 

včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích a plochách 

souvisejících se staveništěm,  

b) využití stávajících nebo budovaných objektů,  

c) možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, 

telekomunikace, dopravní sítě,  

d) dopravní trasy (případné zřízení nových sjezdů z komunikací a návrhy 

dopravních opatření) musí být projednány s příslušnými orgány (Policie 

České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, atd.), přístup na 

stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 

e) zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně,  

f) údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadující bezpečnostní opatření,  

g) vliv provádění stavby na životní prostředí,  

h) popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby,  

i) postupné uvádění do provozu,  

j) požadavky na výluky veřejné dopravy,  

k) pro stavby umístěné v zátopovém území se zpracuje povodňový a havarijní 

plán,   

l) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,  

m) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

n) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území,  

o) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.  

 

 

 

B.8.2. Výkresy  

Údaje potřebné pro organizaci výstavby jsou zakresleny v situaci, která vychází z 

koordinační situace stavby (část C). Zejména jsou uvedeny následující údaje, 

obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje 

vody a energií.  

B.8.3. Harmonogram výstavby  

Bude navržen podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. Časový 

plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, prokázat 

reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby.  

B.8.4. Schéma stavebních postupů  

Zpracovává se zejména při stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic a u staveb, 

kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího zařízení.  

B.8.5. Bilance zemních hmot  

Součástí dokumentace je též bilance zemních hmot, obsahující stanovení 

vlastností a objemu zemních hmot vyzískaných stavbou, hmot potřebných pro 

stavbu, posouzení využitelnosti vyzískaných hmot a přesuny hmot. Zpracovává se 

vždy. U staveb s jednoduchými poměry (kde se nepředpokládá přesun hmot mezi 

jednotlivými stavebními objekty) postačí výkaz výměr příslušných stavebních 

objektů. U staveb, kdy se uvažuje s využitím vyzískaných zemních hmot a jejich 
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převozy mezi jednotlivými stavebními objekty, se dále zpracuje hmotnice, 

zohledňující též kvalitu a využitelnost materiálů a postup výstavby. Součástí 

hmotnice je též znázornění převozů na mezideponie. Součástí dokumentace je 

dále rozptylová studie, stanovující vytížení místních a účelových komunikací 

stavbou. 

C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1:5 000 až 1:50 000 

b) dokumentuje umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah 

k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území 

Pokud nejsou některé jevy zobrazitelné v příslušném měřítku, zobrazí se v C.2. 

C.2 Koordinační situační výkres 

Koordinační situace celé stavby se zpracuje v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, u 

stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1:200, a s vyznačením napojení na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením 

ochranných pásem. 

Vychází ze stávajícího stavu a zobrazuje: 

a) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

b) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla (včetně sousedních 

pozemků), 

c) hranice řešeného území, 

d) stávající výškopis a polohopis, 

e) popis a vyznačení všech nově navržených objektů, 

f) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

g) vyznačení zpevněných ploch, nástupní plochy pro požární techniku, plochy 

komunikací a plochy zeleně, 

h) vyznačení úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (na 

přístupových cestách a na komunikacích), 

i) umístění stavby a staveniště na pozemcích, vazby stavby na okolí (napojení na 

rozvodné sítě, kanalizaci, komunikační síť), odstup od hranic pozemků a 

sousedních staveb, s polohopisným a výškovým vyznačením, 

j) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území a 

objekty,  

k) vyznačení maximálních trvalých a dočasných záborů zemědělského půdního 

fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa a staveb nebo jejich částí, 

popř. jiného dotčení pozemků a staveb 

l) demolice a objekty určené k asanaci, kácení dřevin, 

m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy, 

n) vyznačení předpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u 

tunelových staveb, 

o) situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení 

dodavatele stavby, 

p) vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií pro stavbu. 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 

požární vody. 
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C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální výkresy 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření a prvků životního 

prostředí (lokality NATURA 2000, ÚSES, VKP, CHÚ, atd.).  Vizualizace 

architektonicky významných objektů. 

 

D Dokumentace objektů 

Pro každý objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení 

jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.3Členění stavby na objekty. 

D.1 Technologická část 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1.  Dílčí technická zpráva, která obsahuje: 

a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů 

objektu,  

b) seznam vstupních podkladů,  

c) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 

parametrů,  

d) popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k 

užívání,  

e) odůvodnění případných výjimek daného objektu z předpisů,  

f) návaznost na ostatní objekty,  

g) ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,  

h) stavebně montážní postupy výstavby,  

i) výpočet spotřeby elektrické energie, či jiných médií,  

j) potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud 

nejsou součástí části B,  

k) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.,  

l) shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na 

dokladovou část,  

m) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně 

uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání, 

2. Výkresová dokumentace 

Technologická část je členěna po typech objektů následovně: 

D.1.1. Zabezpečovací zařízení  

a) staniční zabezpečovací zařízení,  

b) traťové zabezpečovací zařízení,  

c) přejezdové zabezpečovací zařízení,  

d) spádovištní zabezpečovací zařízení,  

e) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,  

f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.  

  

D.1.2. Sdělovací zařízení   

a) místní kabelizace,  
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b) rozhlasové zařízení,  

c) integrovaná telekomunikační zařízení,  

d) elektrická požární a zabezpečovací signalizace,  

e) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,  

f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného 

optického kabelu do provozu,  

g) informační systém pro cestující,  

h) traťové radiové spojení,  

i) jiné sdělovací zařízení.  

  

D.1.3. Silnoproudá technologie   

a) dispečerská řídící technika,  

b) technologie rozvoden VVN/VN (energetika),  

c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 

transformoven),  

d) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,  

e) technologie transformačních stanic VN/NN (energetika),  

f) silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 

zabezpečovacího zařízení,  

g) provozní rozvod silnoproudu,  

h) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.  

  

D.1.4. Ostatní technologická zařízení   

a) osobní výtahy, schodišťové výtahy,  

b) eskalátory,  

c) měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace.  

 

D.2  Stavební část 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1. Dílčí technická zpráva, která obsahuje: 

a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů 

objektu,  

b) seznam vstupních podkladů,  

c) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických 

parametrů,  

d) popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve 

vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,  

e) statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a 

předpisy vyžadována,  

f) kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění 

navrhovaného řešení,  

g) souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a 

nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými 

normami a předpisy požadován,  

h) popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně 

dokumentace,  

i) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich 

závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby,  
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j) shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na 

dokladovou část,  

k) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně 

uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání,  

l) průkaz o zapracování výsledků průzkumů,  

m) návaznost na ostatní objekty (průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých 

objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice),  

n) na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a 

řešením stavu únosnosti,  

o) požadavky na geotechnický monitoring,  

p) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů,  

q) řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

2. Výkresová dokumentace 

Stavební část je členěna po typech objektů následovně: 

D.2.1. Inženýrské objekty  

a) kolejový svršek a spodek,  

b) nástupiště,  

c) přejezdy,  

d) mosty, propustky a zdi,  

e) ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),  

f) potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace),  

g) tunely,  

h) pozemní komunikace,  

i) kabelovody, kolektory,  

j) protihlukové objekty.  

  

D.2.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů  

a) pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové), 

- architektonicko-stavební řešení 

- stavebně-konstrukční řešení 

- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, 

požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a 

vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),  

- hromosvody,  

- vnitřní vybavení budov (interiér),  

- požárně bezpečnostní řešení, 

b) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,  

c) individuální protihluková opatření,  

d) orientační systém,  

e) demolice,  

f) drobná architektura a oplocení.  
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D.2.3. Trakční a energetická zařízení  

a) trakční vedení,  

b) napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část,  

- architektonicko-stavební řešení 

- stavebně-konstrukční řešení 

- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, 

požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a 

vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),  

- hromosvody,  

- vnitřní vybavení budov (interiér),  

- požárně bezpečnostní řešení. 

- spínací stanice - stavební část,  

- architektonicko-stavební řešení 

- stavebně-konstrukční řešení 

- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, 

požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a 

vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),  

- hromosvody,  

- vnitřní vybavení budov (interiér),  

- požárně bezpečnostní řešení. 

c) ohřev výměn (elektrický, plynový),  

d) elektrické předtápěcí zařízení,  

e) rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,  

f) ukolejnění kovových konstrukcí,  

g) vnější uzemnění.  

 

E Dokladová část 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 

E.1.1 Doklady o případném souhlasu Drážního úřadu 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

E.2.3 Stanoviska organizačních složek provozovatele dráhy (s vypořádáním) 

E.2.4. Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných 

předpisů a norem 
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E.2.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a 

nezavedeného zařízení 

E.3 Geodetická dokumentace (geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů xy) 

a) technická zpráva 

b) majetkoprávní část 

c) návrh vytyčovací sítě 

d) koordinační vytyčovací výkres 

e) obvod stavby 

f) geodetické a mapové podklady 

E.4 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 

E.4.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových 

prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty 

E.4.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení 

E.5 Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů 

(jde-li o stavbu dráhy, která je součástí evropského železničního systému) 

E.6 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

 zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt 
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Příloha č. 4c k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, 

místní komunikace a účelové komunikace  

 

Dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů 

E Dokladová část 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (komunikace, kraj, katastrální území, adresa, čísla popisná),  

c) předmět dokumentace.  

A.1.2 Údaje o žadateli / investorovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), obdobným způsobem se uvedou 

údaje o všech subdodavatelích jednotlivých částí dokumentace 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace, 

d) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace s oprávněním 

podle zvláštních předpisůxy). 

A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je 

budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, 

oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentech, 

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
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A.3 Členění stavby na objekty 

Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad: 

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, 

tj. stavební objekty a provozní soubory, 

b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem, 

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených 

číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání 

dokumentace a účelu při realizaci stavby, 

d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních 

úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně 

podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit 

provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům. 

 

 Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná 

řada        

Skupina objektů Poznámka  

000 Objekty přípravy 

staveniště 

Bourací práce, případně další objekty obsahující 

rozsáhlé pomocné práce (placené) spojené s přípravou 

staveniště nebo zhotovovacích prací, např. dočasné 

oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, 

trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy apod. 

100 Objekty 

pozemních 

komunikací 

(včetně 

propustků) 

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a 

všechny další objekty pozemní komunikace dotčené 

nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní komunikace, 

tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové 

komunikace, samostatné cyklistické stezky atd. Do této 

skupiny objektů se dále zařadí součásti pozemní 

komunikace (s výjimkou těch, které jsou obsaženy v 

samostatných řadách, např. mosty a tunely) a vybavení 

pozemní komunikace, tj. zejména dopravní značky, 

světelné signály, trvalé oplocení pozemní komunikace, 

propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti 

oslnění atd. Samostatnými objekty pozemní komunikace 

mohou také být objížďky a dopravní opatření a 

zesilování existujících pozemních komunikací pro 

odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, 

případně odstranění následků těchto doprav provedené 

po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i 

objekty údržbového příslušenství. 

200 Mostní objekty a 

zdi 

Všechny druhy mostních objektů (kromě propustků), 

opěrné a zárubní zdi. 

300 Vodohospodářské 

objekty 

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace 

(kanalizace, dešťové usazovací nádrže), úpravy nebo 

výstavba vodních toků, vodních nádrží, retenčních 

nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní. 

400 Elektro a 

sdělovací objekty 

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a 

podzemních silnoproudých a slaboproudých vedení, 

osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení dopravního 
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provozu apod. 

500 Objekty trubních 

vedení 

Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, 

produktovodů a jiných vedení. 

600 Objekty 

podzemních 

staveb 

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a 

parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto typy 

speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich 

složitost další členění na podobjekty, které se označí 

dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem 

objektu (např. 600-08). 

650 Objekty drah všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního 

úřadu. 

700 Objekty 

pozemních staveb 

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo 

příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží 

motoristům, případně jsou vyvolány stavbou pozemní 

komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich 

příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a 

objekty policie. Do řady 700 se zařadí také protihlukové 

clony (kromě valů), protihlukové stavební úpravy budov 

a trvalé oplocení cizích pozemků. K příslušným 

budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí 

odpovídající provozní soubory a související objekty 

ostatních druhů, které kompletují zařízení. 

800 Objekty úpravy 

území 

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně 

odhumusování, ohumusování, výsadby rostlin a dřevin a 

úprav ploch po výstavbě. 

900 Volná řada 

objektů 

Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do 

předcházejících řad. 

Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na 

povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. 

Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů 

předřadit další číselné označení (např. jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, 

uvede se číslo stavby). 

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a) stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b) zvláštní právní předpisy y) a jejich prováděcí předpisy z) 

c) seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 

zdrojů nerostů a podzemních vod,  
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (podrobný nebo případně 

doplňující geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, podrobný 

korozní průzkum, podrobný geotechnický průzkum materiálových nalezišť 

(zemníků), stavebně historický průzkum apod.), 

e) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

l) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

záborového elaborátu), 

m) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

n) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, údaje o dotčené komunikaci 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

(návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 

dopravy, technologie a  zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území. 

atd.), 

e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisůxy), (kulturní památka apod.), 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 

ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 

budou samostatně uváděny do zkušebního provozu). 

j) orientační náklady stavby. 

 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech (včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 

že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření), 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima), 

c) celková spotřeba vody, 

d) množství splaškových a dešťových vod a způsob jejich likvidace, 

e) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem, 

f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Údaje o splnění požadavků na řešení stavby pro užívání osobami s pohybovým, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, 

těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let 

(dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“), v případě 

potřeby se člení na: 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením, 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) popis současného stavu, 

b) popis navrženého řešení. 

 

1. Pozemní komunikace  

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného 

uspořádání, 

 parametry a zdůvodnění trasy, 

 návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance 

zemních prací, 

 vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

  

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí, 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje 

(rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory): 

 základní technické řešení a vybavení, 
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 druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 

 postup a technologie výstavby. 

  

3. Odvodnění pozemní komunikace 

 Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 

  

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 

b) technické vybavení tunelu, 

c)    navržená technologie výstavby, 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 

  

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

 Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich 

umístění, rozsah a vybavení. 

  

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku, 

c)    veřejné osvětlení, 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 

migrace přes komunikace, 

e) clony a sítě proti oslnění. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů, 

b) základní charakteristiky, 

c)    související zařízení a vybavení, 

d) technické řešení, 

e) postup a technologie výstavby. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení u relevantních objektů, 

b) posouzení možnosti využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) ochrana před povodněmi, 

f) ochrana před sesuvy půdy,  
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g) ochrana před vlivy poddolování 

h) ostatní negativní vlivy  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická, protierozní opatření  

 

B.6 Vliv stavby na životní prostředí  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, ÚSES, 

krajinný ráz, ZPF, PUPF, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

g) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

h) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

i) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), 

neboť jsou součástí dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 

včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel, 

c) zásady návrhu zařízení staveniště, 

d) návrh postupu a provádění výstavby, 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), 

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, 

telekomunikace), 
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g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt 

nakládání s odpady), 

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy, popřípadě přístupové trasy). 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí, 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření, 

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní 

užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění 

základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných 

komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm, 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništixy). 

B.8.2. Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 

zprávy. Vypracuje se zejména: 

a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném 

území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích 

míst zdrojů a dopravních tras, tato situace se vypracuje obvykle v měřítku 

1:5000 nebo 1:10000, 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 

jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění provizorních 

objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na 

výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy, které 

přicházejí v úvahu pro konkrétní stavbu, tato situace se vypracuje pro složitější a 

stavebně komplikované stavby, u menších a nebo technicky jednoduchých staveb 

je možné vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat všechny potřebné 

údaje, 

B.8.3 Harmonogram výstavby  

 Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a 

rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby 

zahrnout do technické zprávy. 

B.8.4. Schéma stavebních postupů  

B.8.5. Bilance zemních hmot  

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Určí se 

množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého 

využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku. Vyhodnotí 

se případný nedostatek materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo 

použitím druhotných materiálů. Provede se bilance skrývky vrchních kulturních 

vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. V případě, že je to 

požadováno příslušným orgánem ochrany zemědělské půdy, vypracuje se plán na 

přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením 

nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

C Situační výkresy  

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
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a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k 

základnímu dopravnímu systému, chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000, u změny stavby, 

která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 

památkové zóně v měřítku 1 : 200, vždy s přihlédnutím na přehlednost. 

Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření 

polohového řešení stavby a její výstavby,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) stávající výškopis a polohopis, 

e) popis a vyznačení všech nově navržených objektů, 

f) hranice řešeného území včetně obvodu stavby (hranice trvalého/dočasného 

záboru), 

g) vybraný výškopis a polohopis z geodetického zaměření podkladu pro projekt,  

h) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

i) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

j) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu,  

k) řešení vegetace,  

l) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic 

pozemku obnovených v terénu s lomovými body v KK=3 dle katastrálního 

zákona a jeho prováděcích vyhlášek, 

m) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

n) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

o) obvod stavby (rozsah dočasného / trvalého záboru vč. služebností),  

p) vyznačení geotechnických sond, 

q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 

požární vody. 

 

C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální výkresy  

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření (např.: situace dopravy 
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včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, situace 

vegetačních úprav atd.). 

 

D Dokumentace objektů 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických 

nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1 Stavební část 

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a 

označení jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.3 Členění stavby na 

objekty. 

Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní 

objektové skladbě: 

D.1.1. Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.), 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby, 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů, 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 

pozemní komunikace, 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 

zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku, 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, 

i) vazba na případné technologické vybavení, 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů, 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 

souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

2. Výkresy 

a) Situace pozemní komunikace 

 Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v 

části C. Tam, kde není dostatečně zřejmé řešení objektu z této 

situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace stavby) 

ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres 

úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

b) Podélný profil 

 Vypracuje se zpravidla v délkovém měřítku situace pozemní 

komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením. 

Obvykle se volí měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200. Pro 

jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1:5000/500. 

c) Vzorové příčné řezy 

 Vykreslí se charakteristické, případně odlišné úseky pozemní 

komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, 
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větve křižovatek) v měřítku 1:50 nebo 1:100 s ohledem na šířku 

silniční koruny a místní podmínky. Zakreslí se umístění a druhy 

zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a 

dalších typických detailů. 

d) Charakteristické příčné řezy 

 Tyto příčné řezy mají zobrazit začlenění tělesa pozemní 

komunikace do terénu v charakteristických místech. Vypracují se v 

měřítku 1:100 nebo 1:200. 

e) Schematické řešení křižovatek 

 Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace pozemní 

komunikace by byl nepřehledný, se vykreslí na samostatných 

výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. V 

případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky 

(složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky), 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví. 

f) Výkresy obslužných zařízení 

 Zpracují se v případech, jestliže jsou součástí objektu pozemní 

komunikace, jedná se o zastávky linkové osobní dopravy, 

parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí 

zobrazovat jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí 

projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. Výkresy musí 

obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně 

detailů vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklonů u přechodů. 

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku 

 Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení se 

vypracují v měřítku situace pozemní komunikace nebo jiném 

měřítku jako samostatné výkresy. Pouze u jednoduchých řešení se 

dopravní značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo 

na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje o 

bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů hmatového 

a akustického vedení a frází orientačních majáčků. 

h) Souřadnice hlavních bodů 

 V této příloze se uvedou souřadnice všech důležitých bodů, které 

určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny v 

koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich 

zákresem. Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou 

součástí E.3 Geodetická dokumentace. 

i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo 

rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn 

na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma 

nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 

památkové rezervace nebo památkové zóny se doplní o pohledy nebo 

zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci. 

 

D.1.2. Mostní objekty a zdi 

1. Technická zpráva 

1.1. Identifikační údaje mostu 

a) stavba a objekt číslo, 
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b) název mostu, 

c) evidenční číslo mostu, 

d) katastrální území, obec, kraj, 

e) stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, 

f) uvažovaný správce mostu, nadřízený orgán, 

g) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském 

oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný 

projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji, 

h) pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání 

místní komunikace, evidenční číslo), 

i) bod křížení (všechna křížení na délce mostu), 

j) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy, 

k) staničení přemosťované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní 

komunikace apod.), 

l) úhel křížení (všech překážek), 

m) volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška). 

1.2. Základní údaje o mostu 

a) charakteristika mostu, 

b) délka přemostění, 

c) délka mostu, 

d) délka nosné konstrukce, 

e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí, 

f) šikmost mostu, 

g) volná šířka mostu, 

h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku, 

i) šířka mostu, 

j) výška mostu nad terénem, 

k) stavební výška, 

l) plocha nosné konstrukce mostu, 

m) zatížení a zatížitelnosti mostu. 

1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí 

dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení, 

b) charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního 

tělesa, vodního díla apod.), 

c) územní podmínky, 

d) geotechnické podmínky. 

1.4. Technické řešení mostu 

a) popis nosné konstrukce mostu, 

b) údaje o založení a spodní stavbě mostu, 

c) vybavení mostu, 

d) statické a hydrotechnické posouzení, 

e) cizí zařízení na mostě, 

f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu 

prostředí a bludným proudům, 

g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring), 

h) požadované zatěžovací zkoušky. 

1.5. Výstavba mostu 

a) postup a technologie stavby mostu, 
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b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, 

přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné 

konstrukce apod.), 

c) související (dotčené) objekty stavby, 

d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.). 

1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů 

a) vytyčovací údaje, 

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu, 

c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce, 

d) hydrotechnické výpočty. 

1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 2. Výkresy 

a) situace mostního objektu v měřítku 1:500 a jeho koordinace s ostatními 

stavebními objekty stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných 

pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, 

b) půdorys v měřítku 1:100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 

(1:500), 

c) podélný řez v měřítku 1:100 (1:250, 1:500) nebo u směrově rozdělených 

komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, 

křižujících vodotečí a komunikací včetně zakreslení průjezdných a 

průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, 

povodňových hladin (zpravidla   Q 100), hladiny návrhového průtoku, 

směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a 

skalního podloží, 

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50, 

e) příčné řezy v měřítku 1:100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních 

podpěr, případně s pohledem na podpěry, 

f) vytyčovací schéma v měřítku 1:100 (1:250, 1:500), 

g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1:50, 

h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1:50, 

i) schéma technologie výstavby. 

j) Projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na 

území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma 

nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 

památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní 

památkou se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a 

vizualizaci. 

 

D.1.3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 

1. Technická zpráva 

a) základní identifikační údaje, 

b) popis charakteristik objektu, 

c) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a 

instalovaných výkonů), 

d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient, 

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana, 
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f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu), 

g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany 

životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu 

stavebních zařízení během výstavby, 

h) popis řešení ochrany proti agresívnímu prostředí, případně bludným 

proudům. 

2. Hydrotechnické výpočty 

a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek, 

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích 

nádrží, 

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a 

příkopů. 

3. Statické výpočty 

a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti, 

b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky 

stěn a dna nádrže a případného vyztužení. 

4. Výkresy 

a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak 

současných, tak plánovaných v měřítku shodném se situací objektů 

pozemní komunikace, 

b) hydrotechnická situace - pouze tehdy, vyplyne-li její nutnost z výsledků 

hydrotechnických výpočtů, 

c) podélný profil v doporučeném měřítku 1:1000/100, měřítko ve směru osy x 

má odpovídat měřítku situace, 

d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů, 

e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů. 

5. Doklady týkající se objektů 

 

D.1.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení, 

c) typ stožárů a svítidel, 

d) světelně technický výpočet, 

e) napojení na rozvodnou síť NN. 

2. Výkresy 

a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem 

polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v 

souřadnicích, 

b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v 

měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace, 

c) výkresy stožárů se svítidlem. 

3. Doklady týkající se objektů 

 

D.1.5. Objekty podzemních staveb 

1. Technická zpráva 

1.1. Všeobecná část 

a) identifikační údaje, 

b) členění objektů, 
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c) vazby na okolní výstavbu. 

1.2. Technická část 

a) vyhodnocení dosud provedených geotechnických průzkumů, podrobný 

popis geotechnických podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, 

rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky včetně 

doporučených hodnot geotechnických parametrů, 

b) stanovení postupu (způsobu) výstavby včetně návrhu technologických tříd 

výrubu, očekávané hodnoty deformací dočasného ostění pro jednotlivé 

technologické třídy výrubu, 

c) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a 

zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních, 

d) ochrana díla proti vnějším vlivům (bludné proudy, agresívní prostředí), 

e) požární bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci, 

f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m, 

g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, 

h) doklady, protokol o stanovení prostředí, 

i) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů, 

j) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz, přehled 

budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích 

pracovníků, 

k) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační 

metody, 

l) požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

2. Výkresy 

a) celková situace stavby v měřítku 1:5000, 

b) koordinační situace v měřítku 1:500 s označením stavebních objektů a 

provozních souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, 

vedení inženýrských sítí (včetně provizorních) a úprav pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, 

c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1:200 se zakreslením tras 

kabelovodů, kanalizací, drenáží, jímek, provoznětechnických objektů, 

rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod., 

d) vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 se znázorněním geometrických vztahů 

mezi průjezdným průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením 

tunelu apod., 

e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové 

zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1:100 (1:200), 

f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého 

úseku tunelu na technologické třídy výrubu v měřítku 1:500/50 

(1:200/200) v zastavěném území, 

g) výkres technologických tříd výrubu (délka záběru, členění plochy výrubu, 

schéma kotvení pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, 

skladba dočasného ostění, typy a délky kotev a sítí, dimenze výztužných 

rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná v 

předstihu před ražbou atd.) včetně tabulky výkazu materiálu pro 

jednotlivé technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu, 

h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení 

drenážních vod, 

i) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požárnímu zásahu, 
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j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, 

k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu, 

l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení 

zařízení staveniště zhotovitele 

3. Statická část 

a) podklady, 

b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí, 

c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených 

úseků, 

d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé 

technologické třídy výrubu, statický výpočet definitivního ostění dle 

charakteru použitých konstrukcí. 

 

D.1.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a 

způsob a charakter rozvodů, 

c) způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby, 

d) typy navržených zařízení, 

e) stanovení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle 

kterých je nutné provádět montáž, 

f) návrh komplexních zkoušek, 

g) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká, 

h) požadavky na údržbu zařízení. 

2. Výkresy 

a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní 

komunikace, zakreslení navrženého zařízení do půdorysu v doporučeném 

měřítku 1:100 nebo 1:50, 

b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a 

logickou polohu jednotlivých koncových prvků, 

c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany, 

d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, 

e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím. 

3. Doklady týkající se objektů 

 

D.1.7. Objekty drah  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace 

nebo jí vyvolanou, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně 

zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky. 

 

D.1.8. Objekty pozemních staveb  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, 

které mají charakter pozemních staveb se vypracují v rozsahu a obsahu podle 

této vyhlášky. 

 

D.1.9. Ostatní stavební objekty  

Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v 

rozsahu a obsahu podle této vyhlášky. 
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D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.2 Technologická část  

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí 

na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti 

potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a 

jejích součástí.  

 

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní 

soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci 

příslušného stavebního objektu.  

 

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:  

1. Technická zpráva 

a) identifikace stavebníka/objednatele, projektanta/zhotovitele dokumentace 

a předmětu provozního souboru, 

b) výchozí podklady, 

c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry, 

d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí, 

e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a 

míst napojení. 

 

2. Výkresy 

a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich 

zabudování (půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily), 

b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná 

zařízení, 

c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního 

souboru. 

 

E Dokladová část 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

E.2.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

E.3 Geodetická dokumentace 

Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem 

zeměměřické činnosti na stavbě řízené podle jiných právních předpisůxy). Jsou to:   

a) Geodetické zaměření jako podklad pro projekt. 

b) Záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i 

služebností. 
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c) Projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby. 

d) Výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby. 

e) Složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic 

vytyčovacích bodů. 

 V této složce budou kromě grafického znázornění vytyčovaných 

bodů ve vytyčovacím výkresu uveden i seznam souřadnic (X,Y,Z) 

všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a 

výškový rámec objektu. Seznam souřadnic je možno vložit do 

vytyčovacího výkresu. Vytyčovací výkres bude obsahovat i definici 

požadavků na přesnost vytyčení – konkrétními směrodatnými 

odchylkami).   

f) Seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou. 

g) Projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro 

měření sedání, přetvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů). 

h) Geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem. 

i) Přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí. 

j) Případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění 

zeměměřických prací na stavbě na základě smlouvy. 

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantemxy) 

 

E.5.  Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energiíxy) 

 

E.6 Inženýrskogeologické průzkumy 

 (např. geotechnické, hydrogeologické, korozní průzkumy atd.) 

 

E.7 Dopravní průzkumy 

 

E.8 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace (např. diagnostický průzkum konstrukcí apod.) 
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Příloha č. 5a k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

 

Projektová dokumentace obsahuje části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

c) předmět projektové dokumentace.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ,  bylo-li přiděleno, místo podnikání  

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  

(fyzická osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název, IČ,  bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b)   zvláštní právní předpisyy) a jejich prováděcí předpisyz) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

B Souhrnná technická zpráva 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisůxy), (kulturní památka apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) orientační náklady stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení,  
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b) konstrukční a materiálové řešení,  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) energetická náročnost stavby, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

c) způsob likvidace dešťových vod 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy,  

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, je-li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí 

dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní prostředí.  

 

B.7  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů2), 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

C Situační výkresy  

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 

změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci 

nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 

e) stávající výškopis a polohopis,  

                                                           
2)  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů.  
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f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu,  

i) řešení vegetace,  

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),  

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 

požární vody. 

C.3 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres navrhované stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

C.4 Speciální situační výkresy  

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující 

speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, 

infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření: 

a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, 

b) situace vegetace. 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických 

nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 

provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně 

technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná 

technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis 

použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy 

jednotlivých podlaží a střech s  rozměrovými kótami hlavních dělících 

konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty 

stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně 

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 

konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně 
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řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na 

hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami 

vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy 

s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou 

materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající 

zástavby nebo krajiny). 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, 

klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; 

návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; 

zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by 

mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady 

pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 

použitých podkladů, norem, technických předpisů, apod.; specifické 

požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; 

výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav 

kovových a dřevěných konstrukcí apod.).  

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 

posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné 

konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické namáhání).  

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 

konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 

Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní 

požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle 

konkrétní stavby a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace,  

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace,  

- silnoproudá elektrotechnika,  

- elektronické komunikace a další. 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. 

Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné 

uspořádat podle postupu realizace stavby. 

Dokumentace zejména obsahuje: 
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a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů; 

výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi – zadání,  

klimatické podmínky místa stavby – výpočtové parametry venkovního 

vzduchu - zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, 

minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; 

údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní 

podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim – 

trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, 

popis funkce a uspřádání instalace a systému; bilance energií, médií a 

potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu 

zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, 

požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky 

projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během 

životnosti stavby).  

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, 

základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní 

vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová 

schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy 

páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, 

připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů 

a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících 

požadavků). 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a 

nevýrobní. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická 

energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií 

atd.) včetně souvisejících zařízení, 

- přeložky vedení technické infrastruktury, 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro 

dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo 

požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních 

souborech a zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a 

v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 

stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 

účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, 

potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 

technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 

hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
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vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o 

potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst 

napojení). 

b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících 

zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová 

schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových 

rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody 

ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata 

dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a 

umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování – půdorysy, 

řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů 

a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících 

požadavků). 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních 

předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a 

dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 

předpisů. 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 

a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 

právních předpisů 

 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisůxy) 

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantemxy) 

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energiíxy) 

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

 

Projektová dokumentace obsahuje části:  

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E Dokladová část 

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah 

jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 

technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

Společné zásady: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé 

pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.  

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provádění stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 

konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při 

provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce 

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní 

předpisxy) (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy). 

 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ bylo-li 

přiděleno, adresa sídla,  
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

c) další podklady. 

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území, 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

c) údaje o odtokových poměrech, 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,  

e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) účel užívání stavby, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisůxy), 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

k) orientační náklady stavby. 

 

A. 53 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

A.4.  Přehled použitých právních předpisů 

a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisyx)  

b)   zvláštní právní předpisyy) a jejich prováděcí předpisyz) 

c)   seznam výjimek a odchylných řešení 

 

A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

B Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo 

pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, 

aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb, 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné / nezastavěné území, 

dosavadní využití a zastavěnost území, 

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

d) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 
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j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

B.2  Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) účel užívání stavby,  

d) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisůxy), (kulturní památka apod.), 

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.), 

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

i) orientační náklady stavby. 

 

 

C Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Celkový situační výkres  

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

c) hranice pozemků, 

d) hranice řešeného území,  

e) základní výškopis a polohopis, 

f) navržené stavby,  

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb,  

h) komunikace a zpevněné plochy,  

i) plochy vegetace. 

 

C.32 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  

c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

d) hranice řešeného území, 
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e) stávající výškopis a polohopis,  

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  

i) řešení vegetace,  

j) okótované odstupy staveb, 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

m) maximální zábory (dočasné / trvalé),  

n) vyznačení geotechnických sond, 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 

výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové 

provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 

pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 

/ hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami; výpis použitých norem). 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů – nejsou-li 

obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami 

všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností 

s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 

řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 

charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 

vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; 

výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
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kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s 

vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů). 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 

rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků). 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s 

rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 

materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve 

statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, 

apod.;  údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních 

technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 

konstrukcí; zajištění stavební jámy;  stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 

konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného 

stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 

a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; 

požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah 

a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce 

splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - 

předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na 

bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a 

normy).  

b) Podrobný statický výpočet 

Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo 

možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a 

výpočetní model.  

Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 

výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným 

podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové 

dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, 

které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy 

betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská 

dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).  

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 

(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce 

a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího 

stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, 

výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a 

technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení 

a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata;  návrh a 

posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování 

základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., 

které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - 

betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí 

apod.  
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c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 

1:100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti 

s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar 

konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, 

resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, 

pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 

1:10 nebo 1:5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných 

stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; 

výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy 

jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních 

prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový / obrysový výkres 

prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických 

betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů 

jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, 

případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na 

základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných 

výkresů výztuže – dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby).  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení 

zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 

povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 

Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 

na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace, 

- plynová odběrná zařízení, 

- vzduchotechnika, 

- vytápění, 

- chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 

- elektronické komunikace a další. 

 

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace 

je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se 

některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena.  Organizační 
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uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a 

dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části. 

 

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje: 

 

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané 

normativními požadavky pro jednotlivé profese – bilance potřeby médií resp. 

energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 

množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis 

technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových 

prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na 

veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně 

ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární 

opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a 

venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty 

prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam 

požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých 

norem včetně data vydání). 

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté 

řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění 

jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových 

tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo 

rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační 

výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení 

koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího 

systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a 

další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud 

jsou nutné). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 

výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 

konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu lze, podle charakteru, členit na  provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 

výrobní a nevýrobní 

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 

- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 

antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 

podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační 

vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně 

jejich elektrických přípojek, 

- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 

podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, 

- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a 

související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 
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- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 

- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky, 

- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 

zařízení, 

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 

- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 

- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 

- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 

- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně 

systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a 

zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 

seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba 

materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení 

- účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace 

s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv 

technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a 

jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů 

nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data 

vydání). 

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických 

komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, 

přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových 

rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích 

předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů 

technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 

stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného 

výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich 

zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku). 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, 

mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 

výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 

konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace). 

 

E Dokladová část 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



 
 
  102 
 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisůxy) 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantemxy) 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Dokumentace obsahuje části:  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy  

D Výkresová dokumentace 

E Geodetická část 

 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 

bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, 

účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou 

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 

a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, 

uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,  

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické 

dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli 

dokumentace), pokud se dochovala, 

c) další podklady. 

 

A.3 Údaje o území  

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) účel užívání stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), 
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d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.). 

 

B Souhrnná technická zpráva 

a)  popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisůxy) 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území apod.). 

b)  popis stavby (účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby 

podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), kapacity stavby 

(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), základní 

bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.). 

ac) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení), 

bd) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, 

ce) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

df) ochranná a bezpečnostní pásma, 

eg) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. 

 

C Situační výkresy  

 

C.1 Koordinační situační výkres 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200,  

b) hranice pozemků, parcelní čísla, 

c) stávající objekty a zákres povrchových znaků technické infrastruktury, 

d) stávající výškopis a polohopis, 

e) stanovení nadmořské výšky; výška objektů,  

f) okótované odstupy staveb, 

g) stávající komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, 

h) stávající vzrostlá vegetace, 

i) ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod., 

j) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 

C.2 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy,   

b) vyznačení stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 

D Výkresová dokumentace 

Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s 

charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností podle 

současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr. 

 

E Geodetická část 
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Číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření stavby, polohopis s výškopisnými 

údaji, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technická 

zpráva podle jiného právního předpisuxy). 

 

 
2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) 

 

Zjednodušená dokumentace obsahuje části:  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Zjednodušený situační nákres  

D Zjednodušená výkresová dokumentace 

 
A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení (fyzická osoba). 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou 

(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 

a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, 

uvést pravděpodobný rok dokončení stavby,  

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické 

dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli 

dokumentace), pokud se dochovala, 

c) další podklady. 

 

A.3 Údaje o území  

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) účel užívání stavby, 

b) trvalá nebo dočasná stavba, 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka 

apod.), 
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d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.). 

 

B Souhrnná technická zpráva 

a)  popis území stavby (ochrana území podle jiných právních předpisůxy) 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území apod.). 

b)  popis stavby (účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby 

podle jiných právních předpisůxy) (kulturní památka apod.), kapacity stavby 

(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), základní 

bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.). 

ac) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení), 

bd) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu, 

ce) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

df) ochranná a bezpečnostní pásma, 

eg) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů. 

 

C Zjednodušený situační náčrt  

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s  vyznačením 

stavby. 

 

D Zjednodušená výkresová dokumentace  

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech 

odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů 

a místností. 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Náležitosti dokumentace bouracích prací 

 

Dokumentace obsahuje části:  

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace 

E Dokladová část 

 

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí 

bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým materiálům a 

stavebně technickému provedení. 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).  

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ,  bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení,  obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  (fyzická 

osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla (právnická osoba),  

b) jméno a příjmení (fyzická osoba).  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území  

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle 

katastru nemovitostí). 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,  

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisůxy) (informace 

o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.), 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

d) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha 

budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících 

bytů), 
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e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby. 

 

A.53 Členění odstraňované stavby 

 

A.4.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
  

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku, 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 

stavby na odtokové poměry,  
e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu, 

f) požadavky na kácení dřevin, 

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a 

zastavěného stavebního pozemku, 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

c) ochrana území podle jiných právních předpisůxy) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární 

bezpečnost okolních staveb a pozemků, 

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní 

prostředí v případě jejich výskytu, 

g) požadavky na kácení dřevin, 

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

i) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle 

katastru nemovitostí). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,  

b) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisůxy) (informace o 

zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.), 

c) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová 

plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha 

zanikajících bytů), 

d) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, 

členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění 

stavby. 

ae) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,  
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bf)  stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

cg) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

c) způsob odpojení.  

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby  

a) terénní úpravy po odstranění stavby,  

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště, 

f) maximální zábory, 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 

uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů6), 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

 

C Situační výkresy  

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 500 až 1 : 50 000, u odstranění stavby, jejíž prohlášení za kulturní 

památku bylo zrušeno, a u odstranění stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

C.2 Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) vyznačení odstraňovaných stavebních a inženýrských objektů, 

c) vyznačení vlivů bouracích prací na okolí. 

 

D Dokumentace 

Dokumentace odstraňovaných stavebních nebo inženýrských objektů se zpracovává 

po objektech v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 
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a) Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění 

technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé 

konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.), 

b) Výkresová část (dokumentace stávajícího stavu s vyznačením vazeb na sousední 

stavby, schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v 

technické zprávě), 

c) Statické posouzení (statický, popř. dynamický výpočet k posouzení stability 

konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací, případně pro navržení 

dočasných podpěrných konstrukcí). 

 

E Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami.  

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

odpojení  

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností 

v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace 
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 Čl. II budoucího návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.  

 

Přechodná ustanovení  

 

 1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla 

zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. 

prosince 2016, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.  

  

 2. Projektová dokumentace podle § 3 vyhlášky může být zpracována podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud bude stavba 

zahájena nejpozději do 31. prosince 2016.  
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PLATNÁ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

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

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 2 

 

Základní pojmy 

 

 (1) V tomto zákoně se rozumí 

 

a) změnou v území změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování 

staveb a jejich změn, 

b) stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 

k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem,  

c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý 

celek s obytnými a hospodářskými budovami, 

d) zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto 

zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná 

část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 

„intravilán“), 

e) nezastavitelným pozemkem pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný 

územní plán, a to 

1. pozemek veřejné zeleně a parku1) sloužící obecnému užívání; 

2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 

0,5 ha, 

f) nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy, 

g) plochou část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena v 

politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v 

územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího 

využití a její význam, 

h) plochou nadmístního, popřípadě republikového významu plocha, která svým významem, 

rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí, popřípadě území více krajů; v případě 

hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského 

významu, 

i) koridorem plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo 

opatření nestavební povahy, 

j)  zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje, 

k)  veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 
                                                           
1)  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství1), zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 

l) veřejně prospěšnou stavbou stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo 

ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci, 

m) veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení 

území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, 

vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci, 

n)  územně plánovací dokumentací 

1. zásady územního rozvoje; 

2. územní plán; 

3. regulační plán. 

 

 (2) V tomto zákoně se dále rozumí 

 

a) pořizovatelem příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen 

"ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, 

územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního 

rozvoje, 

b) stavebním podnikatelem osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů2), 

c) stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 

terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího 

stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 

stavby, 

d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, 

která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední 

vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 

staveb, 

e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 

osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním 

postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené 

prováděcím právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby“), technické 

požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy. 

 

 (3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály 

a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem 

omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která 

slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 
                                                           
2)  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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 (4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část 

nebo změna dokončené stavby. 

 

 (5) Změnou dokončené stavby je 

 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s 

dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za 

stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

 

 (6) Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti 

jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným 

inspektorem. 

 

(7) Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 

obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 

lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 

zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 

vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 

zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 

 

(8) Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho 

stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. 

 

(9) Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby 

souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní 

svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní 

nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.  

 

 

§ 3 

 

 (1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se 

podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související 

práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například 

skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, 

těžební práce na povrchu. 

 

 (2) Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska 

či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, 

zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové 

ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. 

 

(3) Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce nebo na 

kterém se stavba odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek 

nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný 

pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



4 

 

 (4) Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby 

nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

 

(5) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavební záměr, rozumí se tím podle okolností 

stavba, změna dokončené stavby, terénní úprava, zařízení nebo údržba. 

 

 

 

§ 4 

 

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující 

postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za 

podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno 

rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Pokud je spolu se stavbou hlavní předmětem 

žádosti nebo ohlášení soubor staveb, stavební úřad všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní. 

Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování a stavební úřady uzavřít s žadatelem 

veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a 

oprávněné zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů3). 

 

 (2) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti 

s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto 

zákona. Dotčené orgány vydávají 

a) závazná stanoviska5) pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony 

autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 

b) stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je 

závazný pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy podle tohoto zákona.  

 

Pro obsah stanoviska se použije § 149 odst. 2 správního řádu obdobně. 

 

(3) Obsahuje-li posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán posuzuje každou variantu 

samostatně. 

 

(4) Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. 

Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci 

uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny 

dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné 

stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací 

dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo 

stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

                                                           
3)  § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
4)  Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

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

č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 

a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
5)  § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
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 (5) V řízeních podle části čtvrté tohoto zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům 

dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto ve vydaném regulačním plánu v územně 

plánovací dokumentaci, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební uzávěře 

anebo v územním opatření o asanaci území, nejde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě 

nově zjištěných a doložených skutečností podle odstavce 4. 

 

(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném stanovisku podmínky, a 

stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí, nebo součástí opatření obecné 

povahy nebo jiného úkonu orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, 

mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodržování.  

(6) Stanoví-li dotčené orgány ve svém závazném stanovisku podmínky, jsou příslušné 

kontrolovat jejich dodržování; stavebnímu úřadu poskytují součinnost potřebnou ke kontrole 

těchto podmínek. 

 

 (7) Je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, 

vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na 

ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo koordinované 

závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných 

zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu o společném řízení6) se použijí přiměřeně. 

 

 (8) Orgány územního plánování a stavební úřady projednávají protichůdná stanoviska nebo 

protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány 

podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se 

podle správního řádu. 

 

 

 

§ 6 

 

Orgány obce 

 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen 

"úřad územního plánování") v přenesené působnosti 

 

a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, 

b) pořizuje územně plánovací podklady, 

c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním 

obvodu, 

d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, 

e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, 

pokud nevydává územní rozhodnutí,  

e) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad, 

f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o 

změnách v území, 

gf) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, 

hg) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

(2) Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací 

činnosti podle § 24, vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm. a), d), g), h) f), g) a 

pořizuje územní studii; na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto působnost pro obec ve 

stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. 
                                                           
6)  § 140 zákona č. 500/2004 Sb. 
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 (3) Stavební úřad 

a) vydává územní rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak, 

b) vydává územní souhlas, 

c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace, 

d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 (3) Obecní úřad, který je stavebním úřadem 

a) vydává rozhodnutí a provádí jiná opatření podle části třetí hlavy III dílu 4 a 5, není-li 

dále stanoveno jinak, 

  b) vydává rozhodnutí, provádí jiná opatření a vykonává další činnosti podle části čtvrté,  

  c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací 

dokumentace, 

  d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

 (4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje informace 

pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. 

 

 (5) Zastupitelstvo obce 

a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu, 

b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu 

územního plánu, 

c) vydává v samostatné působnosti územní plán, 

d) vydává regulační plán, 

e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu, 

f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

 (6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce 

a) vydává vymezení zastavěného území, 

b) schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 anebo 

uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně 

plánovací činnosti (§ 24 odst. 1), 

c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře, 

d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k 

územnímu plánu sousední obce, 

e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

§ 7 

 

Orgány kraje 

 

 (1) Krajský úřad v přenesené působnosti 

a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro 

plochy a koridory nadmístního významu, 

b) pořizuje územně plánovací podklady, 

c) je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v 

nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností,  

c)  vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních 

obvodech několika obcí s rozšířenou působností, 

d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech, 

e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech, 
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f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod, 

g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

 (2) Zastupitelstvo kraje 

a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje, 

b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad 

územního rozvoje, 

c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje, 

d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech, 

e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. 

 

 (3) Rada kraje 

a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje, 

b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření o 

stavební uzávěře. 

 

§ 8 

 

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy 

 

(1) Pořizuje-li územní plán pro území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města 

Prahy7), vykonává působnost krajského úřadu ministerstvo. Pořizuje-li územní plán pro vymezenou 

část území hlavního města Prahy úřad městské části, vykonává působnost krajského úřadu 

Magistrát hlavního města Prahy. 

 

(2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy může v odůvodněných případech rozhodnout 

o souběžném pořízení územního plánu nebo jeho změny a aktualizace zásad územního 

rozvoje, která je územním plánem nebo jeho změnou vyvolána. Územní plán nebo jeho změna 

nemusí být v tomto případě v souladu s částmi zásad územního rozvoje, které jsou měněny 

souběžně pořizovanou aktualizací zásad územního rozvoje. Vydání aktualizace zásad 

územního rozvoje je podmínkou pro vydání územního plánu nebo jeho změny, která 

aktualizaci zásad územního rozvoje vyvolala. 

 

§ 13 

 

Obecné stavební úřady 

 

(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. 

                                                           
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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(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. 

 

 (52) Působnost podle tohoto zákona vykonávají stavební úřady uvedené v odstavci 1 písm. 

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

 

 (63) 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. 

 

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

registru územní identifikace, adres a nemovitostí59). 

 

(85) 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. Ustanovení odstavce 2 není dotčeno. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124 části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle § 122, 

123, 124 a 134. 

 

(6) Správní obvody obecných stavebních úřadů stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 15 

 

Speciální stavební úřady 

 

 (1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, 

vykonávají u 

 

a) staveb leteckých, 

b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, 

c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 

d) vodních děl 
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orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů (dále 

jen "speciální stavební úřady").  

 

(2) Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpisy 

pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem 

obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho 

podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní 

souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování závazné stanovisko podle § 96b.  

 

 

(3) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1, nebo o 

stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného speciálního 

stavebního úřadu. 

§ 16 

 

Vojenské a jiné stavební úřady 

 

 (1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady. 

 

 (2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, 

vykonávají podle tohoto zákona dále 

 

a) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, 

které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem 

obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou, 

b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části 

sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených 

Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, 

Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a 

Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro 

účely bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního 

úřadu, 

c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních 

jednotek, 

d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu 

a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, u staveb 

souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a u staveb 

náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, u staveb ropovodů a 

produktovodů a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, 

zařízení pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 100 MW a více10). 

 

(3) Působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech vykonávají obvodní báňské úřady, 

jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a 

zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst 

pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva 

průmyslu a obchodu podle odstavce 2 písm. d) a staveb vodních děl. 

 

 (4) Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených 

prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, pokud se nemění 
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výškové uspořádání prostoru. U ostatních staveb zajistí stavební úřad vyjádření obecného 

stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.  

 

(5) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 2 nebo 3, 

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

 

 

 

 

 

§ 17 

 

Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu 

 

 (1) Nadřízený stavební úřad si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u 

jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími 

účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v 

jejich okolí. Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v části čtvrté hlavě I dílu 1, 

vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124. 

 

 (2) Vyhradí-li si krajský úřad podle odstavce 1 pravomoc k vydání územního rozhodnutí v 

případě záměru posuzovaného z hlediska vlivu na životní prostředí podle zvláštních právních 

předpisů6611), vykonává rovněž pravomoc podle části čtvrté hlavy I dílu 1 a podle § 120, 122, 123 a 

124 tohoto zákona. 

 

 (3) Ministerstvo si může vyhradit pravomoc stavebního úřadu k vydání územního 

rozhodnutí u staveb přesahujících hranice kraje, u staveb s mimořádnými negativními vlivy 

na životní prostředí nebo u staveb s vlivem na území sousedních států. 

 

 

§ 18 

 

Cíle územního plánování 

 

 (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, 

aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

 

 (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 

společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

 

 (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné 

i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují 

ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. 

                                                           
11)  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění zákona č. 93/2004 Sb. 
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 (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to 

určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného 

území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území. 

 

 (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a 

jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 

přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 

komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb 

přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 

souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 

plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

 

 (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu 

způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

 

 

§ 19 

 

Úkoly územního plánování 

 

 (1) Úkolem územního plánování je zejména 

 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 

geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 

veřejných prostranství, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího 

území,  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, pro 

kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 
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m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před 

negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče. 

 

 (2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad 

územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto 

posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, 

včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast předmět ochrany a 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

________________ 
12) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 20 

 

Zveřejňování písemností 

 

(1) Příslušný správní orgán musí veřejnosti a dotčeným orgánům zajistit možnost seznámit se 

s návrhy zadání, územně plánovací dokumentace nebo zprávy o jejím uplatňování ode dne vyvěšení 

veřejné vyhlášky. 

 

(2) Písemností se rozumí i výkresy, schémata a jiná zobrazení. 

 

 

§ 22 

 

Veřejné projednání 

 

 (1) Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace nařizuje pořizovatel. 

Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí pořizovatel více veřejných 

projednání na jím určených místech. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den 

konání posledního veřejného projednání. 

 

 (2) O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam. 

 

 (3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí 

být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, a připojí se k záznamu o 

průběhu veřejného projednání. Stanoviska, námitky a připomínky podané písemně před veřejným 

projednáním se v záznamu uvedou s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí. 

(3) Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně. 
 

(4) Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s fyzickou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě14) (dále jen 

„projektant“) výklad územně plánovací dokumentace. 

 

 

                                                           
14)  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 27 

 

Pořizování územně analytických podkladů 

 

 (1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v 

podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad 

pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování zásad územního rozvoje, popřípadě pro další územně plánovací činnost kraje. 

Ministerstvo pořizuje územně analytické podklady v rozsahu nezbytném pro plnění svých 

úkolů, přitom vychází z územně analytických podkladů krajů. Při pořizování územně 

analytických podkladů ministerstvem se postup podle odstavců 2 až 4 a § 28 a 29 nepoužije. 

 

 (2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území 

a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, 

povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu 

útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále 

informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o 

jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen 

„údaje o území“). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická 

mapa. 

 

 (3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba 

a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) především v digitální 

formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, 

úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální18). Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro 

územně plánovací činnost Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné 

správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace 

a územní studie. 

 

 (4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v 

měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené 

a zkolaudované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu 

dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

 (54) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořizovateli 

úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše 

nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. 

 

 

 

 

§ 28 

 

Aktualizace územně analytických podkladů 

                                                           
18)  Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na 

celém území státu a zásady jejich používání.  
18) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (1) Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o 

území a průzkumu území a každé 2 roky nejpozději do 4 let pořídí jejich úplnou aktualizaci. 

  

 (2) Nejpozději 18 do 42 měsíců od pořízení územně analytických podkladů nebo od jejich 

poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí oznámení o 

aktualizaci poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti jimi 

poskytnutých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců. Pokud tak poskytovatel údajů neučiní v této 

lhůtě, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. 

  

 (3) Poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že 

poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odstavce 2, je 

povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace 

a na aktualizaci územně analytických podkladů. 

 

 

§ 30 

 

Územní studie 

 

 (1) Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, 

případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, 

územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat 

využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

 

 (2) Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací 

dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, 

rozsah, cíle a účel. 

 

 (3) Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo 

částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. 

 

 (4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území 

realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady. 

 

(45) Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, 

návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 

 

(6) Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do 

evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti 

dalšího využití územní studie zajistí o této skutečnosti vložení dat do evidence, jinak 

ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z 

evidence vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, vypustí 

údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v případě, že její obsah je 

v rozporu s právními předpisy. 

 

§ 32 

 

Obsah politiky územního rozvoje 

 

 (1) Politika územního rozvoje 
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a) stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

b) vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území 

jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové osy, 

c) vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a 

republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, 

d) schematicky vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území 

jednoho kraje, 

e) stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro 

rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich 

posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, 

preference a rizika, 

f) stanoví úkoly podle § 31. 

 

 (2) Součástí politiky územního rozvoje je i K návrhu politiky územního rozvoje 

ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ve vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí se popíšou a vyhodnotí zjištěné a předpokládané závažné vlivy politiky územního 

rozvoje na životní prostředí a přijatelné alternativy naplňující cíle politiky územního rozvoje. 

 

 

§ 33 

 

Návrh politiky územního rozvoje 

 

 (1) Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy, 

jinými ústředními správními úřady a kraji. Ministerstvo životního prostředí stanoví své požadavky 

na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 

  

(2) Návrh politiky územního rozvoje pořizuje ministerstvo zejména na základě 

 

a) územně plánovacích podkladů, 

b) dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje19), 

c) podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a republikových 

souvislostech vliv na využívání území státu, například politik, strategií, koncepcí, plánů, 

programů, generelů, 

d) zprávy o stavu životního prostředí20), 

e) mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji. 

 

 (3) Ministerstvo zašle návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením  

vlivů na udržitelný rozvoj území ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které 

mohou uplatnit svá stanoviska do 9060 dnů po obdržení návrhu politiky územního rozvoje. Ke 

stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

 

 (4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh politiky územního 

rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, oznámí místo a dobu konání 

veřejného projednání nejméně 30 dnů předem a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek 

obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 6030 dnů ode dne veřejného projednání. Připomínky se 

                                                           
19) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
20)  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Ustanovení § 22 odst. 1 až 

3 se použijí přiměřeně. 

 

(5) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh politiky 

územního rozvoje a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh politiky územního rozvoje 

spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může 

být uplatňováním politiky územního rozvoje přímo významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. 

Pokud sousední stát o konzultace projeví zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem 

zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní. 

 

(6) Ministerstvo zašle kopie stanovisek, připomínek a případných výsledků konzultací podle 

odstavců 3 až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu 

koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle 

§ 4 odst. 2. Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení těchto 

podkladů. Ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu 

nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, se lhůta pro uplatnění stanoviska prodlužuje, nejdéle 

však o 30 dnů. Pokud Ministerstvo životního prostředí stanovisko neuplatní ve lhůtě podle věty 

druhé ani v prodloužené lhůtě, je možné politiku územního rozvoje schválit i bez jeho stanoviska. 

 

 (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

politika územního rozvoje má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět ochrany 

nebo celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí 

ve stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b). 

 

(8) Ministerstvo zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

stanoviska, připomínky obcí a veřejnosti a případná vyjádření sousedních států a výsledky 

konzultací a upraví návrh politiky územního rozvoje. Tento upravený návrh projedná se zástupci 

ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. 

 

 

§ 34 

 

Schválení politiky územního rozvoje 

 

 (1) Ke schválení politiky územního rozvoje předkládá ministerstvo vládě návrh politiky 

územního rozvoje upravený na základě jeho projednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních 

správních úřadů a krajů. Spolu s návrhem politiky územního rozvoje se předkládá 

  

a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení stanovisek 

ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek obcí a veřejnosti, 

případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich 

zapracování, 

b) výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí11) se 

sdělením, jak bylo zohledněno, 

  

a) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením 

důvodů výběru přijaté varianty řešení. 
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(2) Politiku územního rozvoje ministerstvo zveřejní na své úřední desce; patnáctým 

dnem po dni zveřejnění, není-li stanovena delší lhůta, nabývá politika územního rozvoje 

účinnosti. 

 

 

§ 35 

 

Aktualizace politiky územního rozvoje 

 

 (1) Ministerstvo zpracovává ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady 

a kraji každé 4 roky zprávu o uplatňování politiky územního rozvoje, která má náležitosti stanovené 

v odstavci 2. První zprávu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvního schválení politiky územního 

rozvoje vládou. 

 

 (2) Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje obsahuje zejména 

 

a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje, 

b) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením, zda nebyly zjištěny 

nepředpokládané negativní dopady na životní prostředí, spolu s návrhy pro jejich eliminaci, 

minimalizaci nebo kompenzaci, 

c) posouzení vlivu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, podkladů a dokumentů veřejné 

správy s celostátním zaměřením, například politik, strategií, koncepcí, plánů, programů, 

generelů, na uplatňování politiky územního rozvoje, 

d) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje a jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a 

důvody na pořízení nové politiky územního rozvoje, 

e) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, 

f) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle přílohy č. 8 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, zda má být aktualizace politiky 

územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, 

g) návrh opatření, která je nutno provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí, v činnosti 

ministerstev a dalších ústředních správních úřadů. 

 

(3) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup návrh zprávy o 

uplatňování politiky územního rozvoje a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek obcí a 

veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Připomínky se podávají 

ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 

 

(4) Na základě zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje vláda rozhodne o její 

aktualizaci nebo o zpracování nového návrhu politiky územního rozvoje; při tom se postupuje 

obdobně podle ustanovení § 33 a 34. Vyhodnocení vlivů aktualizace na udržitelný rozvoj území se 

zpracovává jen tehdy, pokud tak stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 

35 odst. 2 písm. f). 

 

(5) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci politiky 

územního rozvoje, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 bez předložení zprávy o 

uplatňování politiky územního rozvoje. Při této aktualizaci se použijí přiměřeně § 33 a 34. 

 

(6) Aktualizace politiky územního rozvoje se projednává a schvaluje v rozsahu 

měněných částí. Po jejím schválení ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění politiky 

územního rozvoje po její poslední aktualizaci. 
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(7) Aktualizaci politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního rozvoje po 

její aktualizaci ministerstvo zveřejní na své úřední desce; patnáctým dnem po dni zveřejnění 

aktualizace politiky územního rozvoje a úplného znění, není-li stanovena lhůta delší, nabývá 

aktualizace účinnosti. 

 

 

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) 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. 

 

(3) 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. 

 

 (4) Krajský úřad ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zašle návrh zásad 

územního rozvoje a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh zásad územního rozvoje 

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území sousedním státům, jejichž území může být 

uplatňováním zásad územního rozvoje přímo významně 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. 

 

(5) 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. 

 

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

rozvoj území, stanoviska, připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací podle odstavců 2 

až 5 Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle 

§ 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2, 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. 

 

 (7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

zásady územního rozvoje mají významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět 
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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). 

 

(8) 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 6 věty první. Pokud nezašle stanovisko ve stanovené lhůtě, je možné 

zásady územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska. 

 

(9) V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na nedostatky z hledisek 

uvedených v odstavci 8, lze zahájit řízení o zásadách územního rozvoje až na základě potvrzení 

ministerstva o odstranění nedostatků. 

 

 

§ 38 

 

 (1) Krajský úřad vyhodnotí výsledky projednání návrhu zásad územního rozvoje a zajistí 

řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8). Pokud Ministerstvo životního prostředí neuplatnilo 

stanovisko k návrhu koncepce podle § 37 odst. 6, krajský úřad zohlední také vyjádření 

dotčených orgánů, případná vyjádření sousedních států, připomínky a výsledky konzultací 

podle § 37 odst. 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
  

 (2) Pokud návrh zásad územního rozvoje obsahuje varianty řešení, navrhne krajský úřad na 

základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

zastupitelstvu kraje ke schválení výběr nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k 

její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zprávy o uplatňování zásad 

územního rozvoje, jsou její změnou. Zastupitelstvo kraje je při schvalování vázáno stanovisky 

dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů. Na základě výsledků projednání, vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území a schválení nejvhodnější varianty krajský úřad zajistí upravení 

návrhu. 

  

 (3) Dojde-li krajský úřad na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit 

nový návrh zásad územního rozvoje, navrhne pokyny pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si 

vyžádá stanovisko Ministerstva životního prostředí a stanovisko příslušného orgánu ochrany 

přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí ve 

stanovisku uvede, zda má být nový návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně 

stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Návrh 

pokynů předloží spolu s odůvodněním zastupitelstvu kraje ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto 

pokyny odchylují od zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje, jsou její změnou. 

 

 

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, újezdní úřady 

                                                           
21)  § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. 
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dotčených vojenských újezdů, 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. 2) 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 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 odst. 1 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, 
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b) základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně 

výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 

c) stanovisko podle § 37 odst. 6, 

d) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 7 odst. 6 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 

 

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 odst. 1 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 

úplného znění zásad územního rozvoje po vydání poslední aktualizace a toto vyhotovení po 

nabytí účinnosti aktualizace 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 
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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 9 a § 38 až 41. K návrhu aktualizace 

zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Při 

aktualizaci se postupuje obdobně podle § 36, § 37 odst. 2 až 9, § 38 až 41 a § 42c; to neplatí při 

aktualizaci nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně podle § 

42a až 42c. K návrhu aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. Dojde-li ke zrušení celých zásad 

územního rozvoje nebo jejich části, 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. 2uvedených v § 42a odst. 2 písm. f) 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 na žádost kraje uhradí takto vyvolané náklady uvedené v § 42a odst. 2 

písm. f) ten, v jehož prospěch nebo na jehož návrh byl záměr vymezen, s výjimkou případů, 

kdy příslušná část politiky územního rozvoje nebo její aktualizace, která 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. 

 

(9) Aktualizace zásad územního rozvoje včetně zkráceného postupu pořízení 

aktualizace se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 

 

 

Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje 

 

§ 42a 

 

(1) Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje se použije při 

pořizování aktualizace nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup navazuje na 

zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, nebo na rozhodnutí 

zastupitelstva kraje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a o jejím obsahu, v 

druhém případě se zpráva o uplatňování nepořizuje. 

 

(2) Zastupitelstvo kraje rozhoduje o pořízení aktualizace zásad územního rozvoje a 

jejím obsahu z vlastního podnětu nebo na návrh. Návrh na pořízení aktualizace zásad 

územního rozvoje mohou podat ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, obce přímo 

dotčené navrhovanou aktualizací, sousední kraje a oprávněný investor. Návrh obsahuje 

 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je 

oprávněn podat návrh na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje, 

b) důvody pro pořízení aktualizace zásad územního rozvoje, 

c) návrh obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, 

d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

k navrhovanému obsahu aktualizace zásad územního rozvoje, ve kterém uvede, zda je 

možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast11) či 

nikoliv, 
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e) stanovisko Ministerstva životního prostředí k navrhovanému obsahu aktualizace zásad 

územního rozvoje, ve kterém i s přihlédnutím k stanovisku orgánu ochrany přírody podle 

písm. d) uvede, zda má být návrh aktualizace posuzován z hlediska vlivů na životní 

prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, 

f) návrh úhrady nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění zásad 

územního rozvoje po jejich aktualizaci, náklady podle § 45 odst. 2, náklady na zpracování 

změn regulačních plánů touto aktualizací vyvolaných a vyhotovení úplného znění 

regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71 odst. 7. 

 

(3) Je-li aktualizace zásad územního rozvoje pořizována z vlastního podnětu, zajistí 

stanoviska podle odstavce 2 písm. d) a e) krajský úřad, s výjimkou pořizování aktualizace na 

základě zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období; bez zohlednění 

stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) nelze o pořízení aktualizace zásad územního 

rozvoje rozhodnout. 

 

(4) Návrh na pořízení aktualizace se podává u příslušného krajského úřadu, který 

návrh posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve 

navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky 

požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, krajský úřad návrh odmítne a sdělí tuto 

skutečnost navrhovateli a informuje o ní zastupitelstvo kraje. Splňuje-li návrh všechny 

stanovené náležitosti, krajský úřad jej se svým stanoviskem bezodkladně předloží 

k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.  

 

(5) V případě, že ze stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

posouzení vlivů na životní prostředí, krajský úřad doplní návrh obsahu aktualizace o 

požadavek na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pokud z těchto stanovisek vyplynul 

požadavek na zpracování variant řešení, nelze aktualizaci pořizovat zkráceným postupem; za 

variantu řešení se pro účely tohoto zákona nepovažuje současný stav. 

 

(6) Zastupitelstvo kraje může podmínit pořízení aktualizace zásad územního rozvoje 

na návrh úhradou nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem. 

 

 

§ 42b 

 

 (1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení, nebo na základě zprávy o 

uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období, ve kterých zastupitelstvo výslovně 

uvede, že aktualizace bude pořizována zkráceným způsobem, krajský úřad zajistí zpracování 

návrhu aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. 

Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

krajský úřad doručí ministerstvu. 

 

 (2) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí 

veřejnou vyhláškou. Dále se postupuje obdobně podle § 39 odst. 1 věty druhé a třetí.  

 

 (3) Návrh aktualizace zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů, pokud se 

zpracovává, krajský úřad projedná obdobně podle § 37 odst. 4 a podle § 37 odst. 5 s tím, že 

vyjádření k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území mohou zde uvedené orgány 

uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 
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 (4) Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k 

návrhu aktualizace a vyjádření k vyhodnocení vlivů, jinak se k nim nepřihlíží. Pro 

uplatňování námitek a připomínek se použije obdobně § 39 odst. 2 a 3. 

 

(5) Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu aktualizace 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. Pokud nezašle 

stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, stanovisek, 

připomínek a výsledků konzultací, je možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez 

jeho stanoviska. V případě, že ministerstvo upozorní ve stanovisku krajský úřad na 

nedostatky z uvedených hledisek, lze v řízení o aktualizaci zásad územního rozvoje 

pokračovat až na základě potvrzení ministerstva o odstranění nedostatků. 

 

 (6) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 42a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula 

potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, krajský úřad zašle Ministerstvu 

životního prostředí návrh aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů této 

aktualizace na udržitelný rozvoj území, stanoviska, námitky, připomínky a výsledky 

konzultací uplatněné k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje a vyjádření 

k vyhodnocení vlivů jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. 

Ministerstvo životního prostředí uplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení uvedených 

podkladů. Pokud Ministerstvo životního prostředí neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, je 

možné aktualizaci zásad územního rozvoje vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě 

krajský úřad zohlední také vyjádření dotčených orgánů, případná vyjádření sousedních států, 

připomínky a výsledky konzultací k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

(7) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, 

že návrh aktualizace zásad územního rozvoje má významný negativní vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně 

podle § 37 odst. 7. 

 

 (8) Při pořizování a vydání aktualizace zásad územního rozvoje se dále postupuje 

obdobně podle § 39 odst. 4 až 6, § 40 a 41. Krajský úřad zajistí vyhotovení úplného znění 

zásad územního rozvoje po poslední aktualizaci a toto vyhotovení po nabytí účinnosti 

aktualizace opatří záznamem o účinnosti. 

 

§ 42c 

Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje 

  

Aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po této aktualizaci 

kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního rozvoje a 

úplného znění nabývá aktualizace účinnosti. 

 

 

§ 43 

 

 (1) Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 

plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně 
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prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 

Pro územní rezervy se použije § 36 odst. 1 obdobně. Záležitosti nadmístního významu, které 

nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 

úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících 

hranice obce nevyloučí. 

  

 (2) V územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v 

území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 

záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a 

prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“), zpracováním územní studie 

nebo vydáním regulačního plánu. V případě podmínění rozhodování územní studií jsou součástí 

územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence 

územně plánovací činnosti (§ 30 odst. 45); marným uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. 

V případě podmínění rozhodování regulačním plánem je součástí územního plánu zadání 

regulačního plánu a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání. Podmínka 

vydání regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené lhůty. Podmínka 

vydání regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání 

úplné žádosti v souladu se zadáním regulačního plánu; do uvedené lhůty se nezapočítává doba, 

po kterou žadatel zajišťoval úpravu návrhu regulačního plánu podle výsledků projednání. 

 

 (3) Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. 

Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti 

náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo 

obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen 

územní plán nebo jeho vymezená část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v 

rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena. 

 

 (4) Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce, pro celé území hlavního města 

Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. Na pořizování územního plánu vojenského 

újezdu se vztahují přiměřeně ustanovení § 43 až 47, § 50 až 55 a § 57. Územní plán může být 

pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy. Územní plán se vydává 

formou opatření obecné povahy podle správního řádu. 

 

 (5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, 

pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z 

veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v 

rozporu s vydaným územním plánem. Územní plán hlavního města Prahy je závazný též pro územní 

plán vydaný pro vymezenou část území hlavního města Prahy. 

 

 (6) Náležitosti obsahu územního plánu a obecné požadavky na využívání území stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 45 

 

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu 

 

 (1) Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území nebo jeho změny projektantem, na vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území a na vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně hradí obec, která 

rozhodla o pořízení. 
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 (2) Pokud pořízení změny územního plánu vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich 

aktualizace, hradí takto vyvolané náklady kraj, s výjimkou případů, kdy příslušná část aktualizace 

zásad územního rozvoje, která změnu územního plánu vyvolala, byla vydána na základě výhradní 

potřeby dotčené obce. 

 

 (3) Náklady spojené s projednáním územního plánu hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné 

mapové podklady uhradí obec, pro kterou pořizuje územní plán úřad územního plánování, pokud se 

obce nedohodnou jinak. 

 

 (4) Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, 

může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady uvedených v § 55a odst. 2 

písm. f) navrhovatelem. 

 

 

§ 46 

 

Návrh na pořízení územního plánu 

 

 (1) Návrh na pořízení územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán 

pořizuje, a obsahuje 

 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo 

obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, 

b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, 

c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, 

d) důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, 

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu a dalších nákladů uvedených v 

§ 55a odst. 2 písm. f). 

 

 (2) Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho 

soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě 

odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, 

pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci 

zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu. 

 

 (3) Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým 

stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního 

plánu. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního 

plánování.  

 

 

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. 
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 (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, 

újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu 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.  

 

(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 a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh 

územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území příslušným orgánům 

sousedního státu, jehož území může být uplatňováním územního plánu přímo významně 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; v tomto případě 

pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky, případná vyjádření 

sousedních států a výsledky konzultací podle odstavce 4 k vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území.  

 

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, že 

územní plán má významný negativní vliv na příznivý stav předmětu předmět ochrany nebo 

celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, který nebyl předmětem posouzení 

vydaných zásad územního rozvoje z hlediska těchto vlivů, postupuje se podle § 45i zákona o 

ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede příslušný orgán ochrany přírody ve 

stanovisku podle § 4 odst. 2 písm. b). 

 

(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.  
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Řízení o územním plánu 

 

§ 52 

 

 (1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou 

vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. 

K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, 

dotčené orgány, krajský úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to 

nejméně 30 dnů předem. 

 

 (2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 

dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům 

náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2. 
 

(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky 

a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a 

krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 

společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám 

se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.  

 

 (4) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 

 

 

§ 54 

 

Vydání územního plánu 

 

 (1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s 

jeho odůvodněním. 

  

 (2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení 

rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 

  

 (3) V případě, že zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu 

nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a 

novému projednání nebo jej zamítne. 

  

 (4) Dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést územní 

plán do souladu s tímto rozhodnutím; do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí 

územního plánu, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách. 

  

 (5) Krajský úřad opatřením obecné povahy zruší část územního plánu, která v 

nezastavěném území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje 

nebo záměru, pro který je vymezen koridor v zásadách územního rozvoje. Obec je povinna 

bez zbytečného odkladu pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán respektující 

umístění záměru, který vyvolal zrušení části územního plánu; do té doby se při rozhodování o 
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změnách v území postupuje podle zásad územního rozvoje, § 18 odst. 5 se použije přiměřeně. 

Změnu územního plánu je v tomto případě povinen uhradit ten, jehož výhradní potřebou bylo 

zrušení části územního plánu vyvoláno. 

 

(56) Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně 

plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního 

rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně 

plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje. 

  

 (67) Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu. 

 

 

§ 55 

 

Vyhodnocování územního plánu a jeho změny 

 

 (1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a 

poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 

období. Na projednání návrhu této zprávy se použije přiměřeně § 47 odst. 1 až 4 a její schválení se 

použije obdobně § 47 odst. 5. Pokud jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

součástí této zprávy, postupuje se dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení § 50 až 54. 

 

(2) Pokud není změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování 

územního plánu, postupem podle § 55a a 55b, nebo postupem podle odstavce 3, postupuje se dále 

v rozsahu této změny obdobně podle § 43 až 46 a § 50 až 54 a přiměřeně podle § 47. 

 

(3) Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě § 

54 odst. 4 a 5 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho 

změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu 

se v tomto případě nezpracovávají. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle § 43 až 

45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 

území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje 

nezpracovává. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se při 

uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací kraje nezpracovává, v 

ostatních případech si pořizovatel k návrhu obsahu změny vyžádá stanoviska podle § 55a 

odst. 2 písm. d) a e); bez zohlednění těchto stanovisek nelze o pořízení změny územního plánu 

rozhodnout. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 

8 a § 51 až 54; to neplatí při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení, při 

které se postupuje obdobně podle § 55a odst. 5 a § 55b. Dojde-li ke zrušení celého územního 

plánu nebo jeho změny, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením 

zpochybněn. 

 

 (4) Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 

prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. 

 

 (5) Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po 

vydání jeho změny a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti. 

 

 (6) Změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se 

zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. 
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 (67)Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

 

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu 

 

§ 55a 

 

(1) Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije při pořizování 

změny nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup navazuje na zprávu o 

uplatňování územního plánu v uplynulém období, nebo na rozhodnutí zastupitelstva obce o 

pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu; v druhém případě se zpráva o uplatňování 

ani zadání změny územního plánu nepořizují. 

 

(2) Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu 

z vlastního podnětu nebo na návrh. Návrh na pořízení změny územního plánu mohou podat 

orgány a osoby uvedené v § 44 písm. b) až e). Návrh obsahuje 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je 

oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu, 

b) důvody pro pořízení změny územního plánu, 

c) návrh obsahu změny územního plánu, 

d) stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast11), 

e) stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny 

územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím k stanovisku orgánu ochrany přírody podle 

písm. d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, 

případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, 

f) návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů na 

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu 

po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných 

a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle 

§ 71 odst. 7. 

 

(3) Je-li změna územního plánu pořizována z vlastního podnětu, zajistí stanoviska 

podle odstavce 2 písm. d) a e) pořizovatel, s výjimkou pořizování změny na základě zprávy o 

uplatňování územního plánu v uplynulém období; bez zohlednění stanovisek podle odstavce 2 

písm. d) nebo e) nelze o pořízení změny územního plánu rozhodnout. 

 

(4) Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se 

změna územního plánu pořizuje. Při posouzení návrhu se postupuje obdobně podle § 46 odst. 

2 a 3.  

 

(5) V případě, že ze stanovisek podle odstavce 2 písm. d) nebo e) vyplynula potřeba 

posouzení vlivů na životní prostředí, pořizovatel doplní návrh obsahu změny o požadavek na 

posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pokud z těchto stanovisek vyplynul požadavek na 

zpracování variant řešení, nelze změnu územního plánu pořizovat zkráceným postupem; za 

variantu řešení se pro účely tohoto zákona nepovažuje současný stav. 

 

(6) Zastupitelstvo obce může podmínit pořízení změny územního plánu úhradou 

nákladů uvedených v odstavci 2 písm. f) navrhovatelem. 
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§ 55b 

 

 (1) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, nebo 

na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, ve kterých 

zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem, pořizovatel 

zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud se zpracovává. Návrh změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, pokud se zpracovává, pořizovatel doručí krajskému úřadu a obci, pro kterou je 

změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání. 

 

 (2) Pro veřejné projednání návrhu změny územního plánu se použije obdobně § 52 

odst. 1 a 2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své 

připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, 

údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 

námitkou. O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle 

katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů 

ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny a vyjádření k vyhodnocení 

vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, dotčené 

osoby oprávněné k uplatnění námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny. Pro 

uplatňování stanovisek, námitek a připomínek se použije obdobně § 52 odst. 4. 

 

 (3) Pokud je ve vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na životní prostředí 

zjištěn významný negativní vliv na území sousedního státu, postupuje se podle § 50 odst. 4. 

 

(4) Krajský úřad jako nadřízený orgán zašle pořizovateli stanovisko k návrhu změny 

územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou změny územního plánu pro území 

hlavního města Prahy souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pokud 

neuplatní stanovisko do 30 dnů od obdržení návrhu změny územního plánu, stanovisek, 

připomínek a výsledků konzultací, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho 

stanoviska. V případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky 

z uvedených hledisek, lze v řízení o změně územního plánu pokračovat až na základě 

potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.  

 

 (5) Pokud ze stanovisek uplatněných podle § 55a odst. 2 písm. d) nebo e) vyplynula 

potřeba zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pořizovatel zašle krajskému 

úřadu jako příslušnému úřadu stanoviska, námitky, připomínky a výsledky konzultací 

uplatněné k návrhu změny územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů jako podklad pro 

vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, které není stanoviskem podle § 4 odst. 2. Krajský úřad uplatní stanovisko do 30 

dnů od obdržení uvedených podkladů. Pokud krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené 

lhůtě, je možné změnu územního plánu vydat i bez jeho stanoviska; v tomto případě 

pořizovatel zohlední také stanoviska dotčených orgánů, připomínky a případná vyjádření 

sousedních států k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

(6) Pokud z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast vyplyne, 

že návrh změny územního plánu má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se obdobně podle § 50 

odst. 6. 
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 (7) Při pořizování a vydání změny územního plánu se dále postupuje obdobně podle § 

53, 54 a § 55 odst. 4 a 5. 

 

 

§ 55c 

Nabytí účinnosti změny územního plánu 

 

 Změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí 

veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna 

účinnosti. 

 

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. Pokud regulační plán vymezuje územní 

rezervu, použije se pro ni ustanovení § 36 odst. 1 obdobně. 
  

 (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) Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 63 

 

Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu 

 

(1) Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem, na mapové 

podklady a v případě změny regulačního plánu též náklady uvedené v § 72 odst. 2 písm. d) 
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 a na 

mapové podklady, v případě změny regulačního plánu úhradou nákladů uvedených v § 72 

odst. 2 písm. d). 

 

 (2) Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, mapové 

podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel. 

 

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

 

 

§ 65 
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(1) Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování 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. 

 

(2) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst. 2 písm. b) a dotčeným 

obcím místo a dobu konání společného jednání o návrhu regulačního plánu, a to nejméně 15 dnů 

předem. Současně tyto orgány vyzve k uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu do 30 dnů 

ode dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. Obdržená stanoviska 

pořizovatel zašle příslušnému úřadu. 

 

(3) Pořizovatel doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne 

doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemně připomínky k návrhu regulačního plánu. K 

později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  

 

(4) Pokud návrh regulačního plánu obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na 

základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledku řešení rozporů zastupitelstvu ke 

schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její 

úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zadání regulačního plánu, jsou 

jeho změnou. Zastupitelstvo je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo 

výsledkem řešení rozporů. 

 

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

 

 

§ 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, 

projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav 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 45, § 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) komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 
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§ 71 

 

Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu 

 

(1) Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní 

rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen 

a vydán, zajistí příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.  

 

(2) Ustanovení o nahrazení územního rozhodnutí regulačním plánem z podnětu platí 3 roky 

ode dne nabytí účinnosti, není-li v něm v odůvodněných případech stanovena lhůta delší, nejdéle 

však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního 

plánu v době jeho platnosti. Regulační plán však nepozbývá platnosti,  

a) bylo-li na základě žádosti podané v době platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 

nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo 

vzniklo-li na základě ohlášení stavebního záměru podaného v době platnosti právo stavbu 

provést, nebo 

b) bylo-li v době platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 

povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, nebo 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným 

inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, anebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v 

době platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla 

účinnosti. 

 

 (3) Regulační plán z podnětu lze změnit nebo zrušit rozhodnutím příslušného zastupitelstva. 

Při změně regulačního plánu, pokud není změna pořizována podle § 72 až 74, 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. 
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(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 6 a obdobně podle § 65 a § 67 až 69; to neplatí 

při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení, při které se postupuje obdobně 

podle § 73, při zrušení se postupuje podle odstavce 3. Dojde-li ke zrušení celého regulačního plánu 

regulačního plánu nebo jeho změny, 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. 

 

(9) Pořizovatel zajistí pro obec vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho 

změně a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti. 

 

Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu 

 

§ 72 

 

(1) Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu se použije při pořizování 

změny nevyžadující zpracování variant řešení. Zkrácený postup pořizování změny 

regulačního plánu se nepoužije při změně regulačního plánu, který nahradil územní 

rozhodnutí pro záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

(2) Zastupitelstvo rozhodne o pořízení změny regulačního plánu a jejím obsahu 

z vlastního podnětu nebo na návrh, zadání změny regulačního plánu se v tomto případě 

nepořizuje. Návrh na pořízení změny regulačního plánu z podnětu mohou podat orgány a 

osoby uvedené v § 44 písm. b) až e). Návrh obsahuje 

 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je 

oprávněn podat návrh na pořízení změny regulačního plánu, 

b) důvody pro pořízení změny regulačního plánu, 

c) návrh obsahu změny regulačního plánu, 

d) návrh úhrady nákladů na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného 

znění regulačního plánu po jeho změně, v případě změny regulačního plánu vydávaného 

zastupitelstvem kraje též náklady na zpracování změn územních plánů a regulačních 

plánů vydávaných obcemi vyvolaných navrhovanou změnou včetně úplného znění 

územních plánů a regulačních plánů po jejich změně. 

 

(3) Návrh na pořízení změny regulačního plánu se podává u obce, pro jejíž území se 

změna regulačního plánu pořizuje, nebo u kraje, pokud byl regulační plán vydán 

zastupitelstvem kraje. Při posouzení návrhu postupuje pořizovatel obdobně podle § 46 odst. 2 

a 3. 

 

(4) Zastupitelstvo může podmínit pořízení změny regulačního plánu úhradou nákladů 

uvedených v odstavci 2 písm. d) navrhovatelem. 

 

 

§ 73 
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 (1) Pořizovatel na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny regulačního 

plánu a jejím obsahu, ve kterém zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována 

zkráceným způsobem, zajistí zpracování návrhu změny regulačního plánu a po jeho převzetí 

jej doručí obci, pro jejíž území je změna pořizována, nejméně 30 dnů přede dnem veřejného 

projednání. 

 

 (2) Návrh změny regulačního plánu a oznámení o konání veřejného projednání 

pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu se koná nejdříve 15 dnů 

ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro jejíž území 

je regulační plán pořizován, a dotčené orgány, a to nejméně 30 dnů předem. 

 

 (3) 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 dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené 

námitkou. O této skutečnosti musí být dotčené osoby poučeny. Povinnost doložit údaje podle 

katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní ve stejné 

lhůtě svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se 

nepřihlíží, dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost 

upozorněny. 

 

 (4) Při pořizování a vydání změny regulačního plánu se dále postupuje obdobně podle 

§ 67 odst. 3 a 4, § 68, 69 a § 71 odst. 9. 

 

 

§ 74 

 

Při pořizování a vydání změny regulačního plánu na žádost se postupuje podle § 72 a 

73 za předpokladu, že návrh na pořízení podal ten, komu přísluší vykonávat práva z 

regulačního plánu vyplývající. Z vlastního podnětu příslušného zastupitelstva lze změnu 

regulačního plánu vydaného na žádost pořídit a vydat, jedná-li se o změnu z důvodů 

uvedených v § 71 odst. 4 a 5, a to jen v záležitostech týkajících se veřejně prospěšných staveb 

nebo veřejně prospěšných opatření; přitom se použije obdobně § 71 odst. 7. 

 

 

§ 75 

Nabytí účinnosti změny regulačního plánu 

  

Změnu regulačního plánu a úplné znění regulačního plánu po této změně příslušná obec nebo 

kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení změny regulačního plánu a úplného znění 

nabývá změna účinnosti. 

 

 

 

§ 78 

 

(1) Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 

nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a. 

 

(2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



37 

 

(3) Stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a. jsou-li 

podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační plán.  

(3) Územní rozhodnutí o umístění stavby se nevydává, pokud se vydává společné 

povolení. 
 

(4) Stavební úřad může podle § 96a spojit  vydání územního souhlasu 

se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru.  

 

(5) Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a) a současně 

je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 

 (6) Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v § 

104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle 

zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení 

nebude vyžadovat ohlášení. 

 

 

§ 78a 

 

Veřejnoprávní smlouva 

 

(1) Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o 

změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí. 

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

závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

 

(2) Žadatel předloží stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy, který obsahuje kromě 

označení smluvních stran náležitosti výroku územního rozhodnutí, včetně všech údajů a podmínek 

vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s požadavky § 90. 

Žadatel v návrhu veřejnoprávní smlouvy uvede osoby, které by byly účastníky územního řízení. K 

návrhu připojí dokumentaci v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně 

situačního výkresu na podkladě katastrální mapy, a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí 

dotčených orgánů. Žadatel k návrhu připojí doklad prokazující jeho vlastnické právo k pozemku 

nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemkům nebo stavbám anebo souhlas podle § 86 odst. 3. Žadatel k návrhu 

připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a. 

 

(3) Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z 

hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o 

podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě 

posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody 

odmítnutí. 

 

(4) Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu 

spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, a grafickou přílohu, kterou tvoří 

celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace, k 

vyznačení účinnosti. 

 

(5) Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení 

účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů. Veřejnoprávní smlouvu s vyznačením účinnosti doručí 
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místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 

nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby a dotčeným orgánům. 

 

(6) Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, není-li 

dohodnuta doba delší, nejdéle však 5 let. Účinky veřejnoprávní smlouvy nezanikají, 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době její účinnosti vydáno pravomocné stavební 

povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních 

předpisů, nebo nabyl-li v době její účinnosti právních účinků souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru, 

b) bylo-li v době její účinnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy 

se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem 

podaného v době její účinnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v 

době její účinnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva 

nabyla účinnosti. 

 

(7) Účinnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit; odstavce 1 až 4 se použijí přiměřeně. 

Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V 

případě, že osoba, která by byla účastníkem územního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením 

účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 93 

odst. 3; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za 

žádost podle § 93 odst. 3. 

 

(8) Veřejnoprávní smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení 

žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se veřejnoprávní smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li 

realizace záměru již zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního 

úřadu a žadatele za podmínek § 94 odst. 1, postupem podle odstavců 1 až 4. Veřejnoprávní smlouvu 

lze z moci úřední změnit nebo zrušit samostatným výrokem v rozhodnutí o umístění veřejně 

prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. 

 

(9) Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle 

správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní 

smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 

měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy. 

 

(10) Obsahové náležitosti veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 79 

 

Rozhodnutí o umístění stavby 

 

 (1) Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou 

stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

 

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují 

a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná 

pásma pozemních komunikací, 
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b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m, 

c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k 

plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla, 

d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, body seismické monitorovací 

sítě, 

e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních 

komunikacích, 

f) opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, které nehraničí s veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím1) a které se 

nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše, 

g) propustky na neveřejných účelových komunikacích, 

h) cirkusové stany a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo, 

i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovitosti, 

j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických 

komunikačních zařízení umisťované samostatně na pozemku nebo na budovách, 

k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních 

pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické 

stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní 

komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy, 

l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné 

plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, 

m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud 

podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů, 

n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 

nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, 

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 

podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 

rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží 

k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo 

stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je 

umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha 

části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z 

celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, 

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou 

rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice 

pozemku,  bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku 

rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v 

zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, 

a jeho související technické zařízení, 

q) stavby mostních vah, 

r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně 

přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky, 

s) výměna vedení technické infrastruktury59)infrastruktury69), pokud se nemění její trasa a 

nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma., 

t)  prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, 

jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů. 

 

                                                           
32) Zákon č. 20/1887 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
69)  Například 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, zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2 písm. 

a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v 

památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 

nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32). 

 

(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na záměry  posuzované z hlediska vlivů, pro které 

je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.  

 

(5) Pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení zemních prací nebo terénních 

úprav, je stavebník povinen zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické 

infrastruktury a zajistit jejich ochranu. 

 

(6) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a 

udržovací práce. 

 

 

§ 80 

 

Rozhodnutí o změně využití území 

 

 (1) Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky 

jeho využití. 

 

 (2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují 

a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1, 

b) stanovení dobývacího prostoru, 

c) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy, 

d) hřbitovy, 

e) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy 

vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými 

pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím, 

f) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody. 

 

 (3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují 

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají 

společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím1), pokud 

nedochází k nakládání s odpady, 

b) odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro 

skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění 

životního prostředí, 

c) změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2, 

d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se 

podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, 

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku 

rodinného domu nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují 

bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není 

v rozporu s územně plánovací dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat 

dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného 

domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 

 

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně nalézají 

archeologické nálezy. 
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(5) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů, pro které 

je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a na 

záměry ve zvláště chráněných územích12). 

 

 

§ 81 

 

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 

 

(1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání 

stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání 

stavby, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí11) nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 

 

§ 84 

 

Příslušnost k územnímu rozhodnutí 

 

 (1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo 

zjednodušeného územního řízení. 

 

 (2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o 

ochranném pásmu, příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než stavební 

úřad, rozhodne tento orgán jen v souladu se závazným stanoviskem stavebního úřadu podle § 96b. 

 

 

§ 85 

 

Účastníci územního řízení 

 

 (1) Účastníky územního řízení jsou  

a) žadatel, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 

 

 (2) Účastníky územního řízení dále jsou 

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného 

pásma podle zvláštního právního předpisu, 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, 

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

 

(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků. 
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§ 86 

 

Žádost o vydání územního rozhodnutí 

 

(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, 

na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím 

přímo dotčeno. 

 

 (2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí  

 

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí 

dálkovým přístupem; souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,  

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné 

stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který 

je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací 

smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a 

technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část. dokumentaci pro vydání 

územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 

situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u výrobku plnícího funkci 

stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou dokumentací 

výrobce nebo dovozce nebo jiným dokladem podle zvláštního právního předpisu39), 

z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek 

nebo stavbu vyvlastnit.  

 

 (43) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými 

negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí 

pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání rozhodnutí o 

ochranném pásmu. 

 

(54) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu 

doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze žadateli. Dojde-li k zastavení 

řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze 

žadateli. Pokud dokumentace pro vydání územního rozhodnutí není zpracována projektantem, 

stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze žadateli. Pokud k 

žádosti o vydání územního rozhodnutí není připojena dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad takovou žádost 

neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli. 
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 (65) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního rozhodnutí 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

 

 (76) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně 

rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis. 

Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle zvláštních právních 

předpisů60), které upravují nové využití území, pokud náležitosti takové dokumentace jsou 

stanoveny zákonem. 

 

______________________ 
39)  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve 

znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.  

 

 

§ 87 

 

Zahájení územního řízení 

 

 (1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní 

jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se 

doručí nejméně 15 dnů předem. Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře 

známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Upustí-li 

stavební úřad od ústního jednání, stanoví lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky 

a dotčené orgány závazná stanoviska; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Oznámení o zahájení 

územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního 

řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se 

doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci 

řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). 

 

(2) V případech záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné 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 

                                                           
60)  Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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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. U záměrů nacházejících 

se na území několika obcí, pokud se doručuje podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných 

obecních úřadů. 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 ve lhůtě do 60 dnů ode 

dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, 

stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. 

 

(5) Obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 88 

 

Přerušení územního řízení 

 

 Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v 

případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej 

nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat, a 

zároveň vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy, pokud se záměr dotýká veřejné dopravní a 

technické infrastruktury ve vlastnictví obce, nebo smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží 

požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví. 

§ 89 

 

Závazná stanoviska, námitky a připomínky 

 

 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky 

účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním 

jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim 

nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených 

orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti uplatněny ve 

stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

 

 (2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 

územního nebo regulačního plánu územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

 

 (3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 

jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený 

v odstavci 4, se nepřihlíží. 

 

 (4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je 
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účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze 

v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 

nepřihlíží. 

 

 (5) O podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení 

poučení v oznámení o zahájení řízení. 

 

 (6) 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 nebo rozsahu vlastnických 

nebo jiných věcných práv.  

 

 

§ 90 

 

Posuzování záměru žadatele 

 

 V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu 

 

a) s vydanou územně plánovací dokumentací, 

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území, 

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území, 

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 

chráněných zájmů účastníků řízení. 

 

 

§ 90 

Posuzování záměru žadatele 

 

(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s 

požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 

využívání území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s 

výsledkem řešení rozporů. 

 

(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly 

územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 

96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze 

provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 

§ 92 
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Územní rozhodnutí 

 

 (1) Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky pro 

jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stanoví 

podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména 

pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, 

při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit 

zpracování prováděcí dokumentace stavby dokumentace pro provádění stavby; tato 

dokumentace musí být zpracována a předložena stavebnímu úřadu, který pro danou stavbu 

vykonává působnost ve věcech stavebního řádu, před zahájením stavby vždy u stavebních 

záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nejde-li o výrobek plnící funkci 

stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví 

tento zákon, a v odůvodnění vždy vyhodnotí připomínky veřejnosti. U staveb dočasných nebo v 

rozhodnutí o změně využití území pro dočasné činnosti stanoví lhůtu pro odstranění stavby nebo 

ukončení činnosti a následný způsob úpravy území. V případech podle § 78 odst. 6 stanoví v 

potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru. 

 

 (2) Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90, nebo jestliže by 

umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí zamítne. 

 

 (3) Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 odst. 1 až 3. V případě doručování územního 

rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v něm účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

 

 (4) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 

grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná 

část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní 

moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li 

o stavby podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

 

 (5) Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

 

§ 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. 
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 (3) Územní rozhodnutí lze z moci úřední změnit nebo zrušit v řízení o umístění veřejně 

prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. 

 

 (4) Při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí 

ustanovení o územním řízení obdobně. 

 

 (5) Dojde-li ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již 

nevydává; to neplatí, bylo-li zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo vydáno závazné 

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 postupem podle § 

144 odst. 6 správního řádu. 

 

(3) V případech záměrů, pro které bylo vydáno závazné 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 
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společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4. Pro prodloužení platnosti společného 

rozhodnutí se použije § 115 odst. 4 obdobně. 

 

(6) Úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručuje stavební úřad účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků nebo není 

nařízeno veřejné ústní jednání; v řízení s velkým počtem účastníků se úkony ve společném řízení a 

společné rozhodnutí doručují 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. 

 

 

 

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

 

§ 94a 

 

(1) Příslušným k vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je 

obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c). Žádost o vydání územního rozhodnutí pro 

stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí70), projedná stavební úřad v územním řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem, který vydá 

závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen 

„příslušný úřad“) v rámci územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí; závazné 

stanovisko je podkladem pro vydání územního rozhodnutí. 

 

(2) V územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, které je navazujícím 

řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, pokud v něm není stanoveno jinak. 

 

__________________ 
70)  § 11 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

§ 94b 

 

Účastníky územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí jsou osoby uvedené 

v § 85.  

 

 

§ 94c 

 

(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje náležitosti a připojují se k ní 

přílohy podle § 86, včetně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace 

vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů 

na životní prostředí, jejíž součástí je posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího 

řízení; k žádosti o vydání územního rozhodnutí se připojuje také závěr zjišťovacího řízení, 

byl-li vydán. 
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(2) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se k žádosti o vydání rozhodnutí 

připojuje ve třech vyhotoveních. Žádost a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se 

připojuje také v elektronické podobě. 

 

(3) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh včetně dokumentace stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

 

 

 

§ 94d 

 

(1) Stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem zkoumá žádost a připojenou 

dokumentaci; za tímto účelem do 5 dnů ode dne podání žádosti zašle žádost a dokumentaci 

vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu. Nemá-li žádost nebo dokumentace 

předepsané náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k doplnění žádosti a řízení přeruší. 

Usnesení o přerušení řízení se oznamuje pouze žadateli a příslušnému úřadu. Ustanovení § 88 

o přerušení řízení se použije obdobně. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad 

žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli. 

 

(2) Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne, 

že stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí 

žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření podle 

zvláštního právního předpisu12). 

 

(3) Pokud k žádosti o vydání územního rozhodnutí není připojena dokumentace 

pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo 

pokud dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou 

autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení 

řízení se oznamuje pouze žadateli a příslušnému úřadu. 

§ 94e 

 

(1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí a stanoví lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a veřejnost uplatnit připomínky ke 

stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a dotčené orgány závazná 

stanoviska, popřípadě vyjádření; tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů ode dne vyvěšení 

oznámení na úřední desce. Stavební úřad může k projednání stavebního záměru nařídit 

veřejné ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě. Veřejné ústní jednání se 

koná za účasti příslušného úřadu. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit připomínky ke 

stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčené orgány závazná stanoviska, 

popřípadě vyjádření k záměru nejpozději při veřejném ústním jednání. K připomínkám, 

které překračují rozsah stanovený ve větě první nebo čtvrté, se nepřihlíží. 

 

(2) Oznámení o zahájení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

stanovení lhůty podle odstavce 1 a o nařízení veřejného ústního jednání v řízení s velkým 

počtem účastníků se doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným 

orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; 

oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně 30 

dnů předem. Ustanovení § 87 odst. 2 o informační povinnosti žadatele se použije obdobně; 

informace o záměru musí být vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem do konce lhůty 
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podle odstavce 1 nebo do konce veřejného ústního jednání. U záměrů nacházejících se na 

území několika obcí se pro doručování použije § 87 odst. 3 obdobně. 

 

(3) K identifikaci účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se § 87 odst. 3 použije 

obdobně. 

§ 94f 

 

(1) Stavební úřad předá příslušnému úřadu do 5 dnů ode dne konání ústního 

jednání, veřejného ústního jednání anebo uplynutí lhůty pro podání připomínek účastníků 

řízení a veřejnosti výsledky projednání, zejména uplatněné připomínky a závazná stanoviska 

nebo vyjádření dotčených orgánů, a řízení do doby vydání závazného stanoviska k posouzení 

vlivů na životní prostředí přeruší.  

 

(2) Stavební úřad do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska podle odstavce 1 

zajistí zveřejnění informace o jeho vydání na úřední desce a oznámí lhůtu, která nesmí být 

kratší než 10 dnů od doručení oznámení; nejpozději v této lhůtě mohou ke stavebnímu 

záměru na základě všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí včetně závazného 

stanoviska podle odstavce 1 účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené 

orgány dodatečná závazná stanoviska. 

 

 

§ 94g 

 

Při uplatňování závazných stanovisek a námitek se v územním řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí postupuje podle § 89 obdobně. 

 

 

§ 94h 

 

Stavební úřad posuzuje stavební záměr podle hledisek uvedených v § 90. 

 

 

§ 94i 

 

(1) Územní rozhodnutí se doručuje podle § 94e odst. 2. Ustanovení § 87 odst. 4 o 

lhůtách pro vydání rozhodnutí a § 92 pro obsah územního rozhodnutí a postup stavebního 

úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí se použijí obdobně. Součástí odůvodnění územního 

rozhodnutí je také informace o zapracovaných podmínkách a odůvodnění závazného 

stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí; připomínky veřejnosti a účastníků řízení, 

které nebyly vypořádány v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní 

prostředí, musí být v odůvodnění územního rozhodnutí vyhodnoceny samostatně. 

 

(2) V případě, že byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti uložena 

žadateli kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stanoví stavební 

úřad ve výroku územního rozhodnutí v případě, kdy lze stavební záměr provést pouze na 

základě územního rozhodnutí, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání vyjádření 

orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu pozastavení 

vykonatelnosti neběží lhůta platnosti územního rozhodnutí. V případě, kdy stavební záměr 

nelze provést pouze na základě územního rozhodnutí, pak odklad vykonatelnosti podmíněný 

vyjádřením orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření stanoví 

stavební úřad ve stavebním povolení.  
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(3) Ustanovení § 93 o době platnosti územního rozhodnutí a § 94 o změně a zrušení 

územního rozhodnutí se použijí obdobně. 

 

 

Společné územní a stavební řízení 

 

§ 94j 

 

(1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 

písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společné povolení. 

Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle 

§ 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d). 

 

 (2) U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k 

povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení 

vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a 

pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska. 

 

 

§ 94k 

 

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je  

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, a 

dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného 

pásma podle zvláštního právního předpisu, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, a dále osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle 

zvláštního právního předpisu, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo 

dotčeno, 

f) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis. 

 

 

§ 94l 

 

(1) Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu dále 

a) 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, 

b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,  

c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám. 

 

 (2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí 

a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a, 
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b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními 

předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo 

nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 

vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 

technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a 

technologických zařízení a dokladovou část, 

f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. 

 

(3) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání společného 

povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

 

(4) Dokumentace pro vydání společného povolení se připojuje ve dvojím vyhotovení, a 

není-li stavebník vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení 

dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší 

stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede, a to 

v počtu, který odpovídá počtu stavebních úřadů, které jsou v řízení dotčenými orgány; tato 

dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační 

výkresy a dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, které jsou částmi 

vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný stavební úřad, než stavební 

úřad, který společné územní a stavební řízení vede. 

 

(5) Pokud k žádosti o vydání společného povolení není připojena dokumentace pro 

vydání společného povolení nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad 

takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze 

stavebníkovi. 

 

(6) Pokud žádost o vydání společného povolení neobsahuje požadované náležitosti, 

stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení řízení 

se oznamuje pouze stavebníkovi. Ustanovení § 88 o přerušení řízení se použije obdobně. 

Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se 

oznamuje pouze stavebníkovi. 

 

(7) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace 

pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis.  

 

 

§ 94m 

 

 (1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení 

nejméně 15 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. 

Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou 

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. V případech 

záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad 

veřejné ústní jednání vždy. 
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(2) U stavebních záměrů nacházejících se na území několika obcí, pokud se doručuje 

podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v 

řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. V případě řízení s velkým 

počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony řízení 

stavebníkovi, dalším účastníkům řízení podle § 94k písm. b) až d), dotčeným orgánům a obci, 

která je účastníkem řízení podle § 94k písm. b), jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 

správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Účastníci řízení podle § 94k 

písm. e) 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 stavebního záměru. 

 

 (3) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání, může stavební úřad upustit, 

jsou-li mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Upustí-li od ústního 

jednání, určí lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Zároveň je upozorní, že k později 

uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Ustanovení § 113 odst. 1 

a 2 se použije obdobně. 

 

 

§ 94n 

 

(1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, 

musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, 

jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve 

stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

(2) K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.  

 

(3) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat 

námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a 

užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo 

dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 

společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. f), může v řízení uplatňovat námitky 

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

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, 

které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.  

 

(4) Námitky 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. O námitce občanskoprávní 

povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkající 

se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv. O podmínkách pro 

uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

 

 

§ 94o 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



54 

 

(1) Ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad posuzuje, zda je stavební 

záměr v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s 

výsledkem řešení rozporů. 

 

(2) Stavební úřad dále ověří zejména, zda 

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu, 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 

předpisem. 

 

(3) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

 

 

 

 

 

§ 94p 

 

(1) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky 

pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně stanoví 

podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a pokud je to třeba také pro její užívání. 

V případě souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a 

povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu 

veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které 

fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. 

Vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách 

stavby nebo při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U 

staveb dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije 

obdobně. 

 

(2) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94o, stavební úřad žádost 

zamítne. 

 

(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených 

stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 

dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve 

lhůtě do 90 dnů. 

 

(4) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené 

dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a 

stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a 

obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek 

obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 
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(5) Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v 

odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též 

dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého 

stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti 

společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 

podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného 

povolení. 

 

(6) Shledá-li ministerstvo, že společné povolení vydané stavebním úřadem uvedeným v § 

15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu se závazným stanoviskem 

vydaným podle § 96b, je oprávněno podat z tohoto důvodu proti společnému povolení ve lhůtě 

6 měsíců ode dne jeho právní moci žalobu ve správním soudnictví72). 

 

(7) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis. 
__________________ 
71) § 66 odst. 1 soudního řádu správního. 

 

 

Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí 

 

§ 94q 

 

(1) Stavební úřad příslušný podle § 94j postupuje ve společném územním a stavebním 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem podle tohoto 

zákona a podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o vydání společného 

povolení pro stavební záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí72), projedná stavební úřad ve společném 

územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti 

s příslušným úřadem, který vydá závazné stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na 

životní prostředí v rámci společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí; závazné stanovisko je podkladem pro vydání společného povolení. 

 

(2) Ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

které je navazujícím řízením, postupuje stavební úřad podle ustanovení o navazujícím řízení 

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud v něm není stanoveno jinak. 

 

__________________ 
72) § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 94r 

 

Účastníky společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí jsou osoby uvedené v § 94k.  

 

 

§ 94s 

 

(1) Pro souhlas k podání žádosti o vydání společného povolení se použije § 94l odst. 

2 písm. a) obdobně. 
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(2) Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu také 

a) základní údaje o požadovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době 

provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím 

odstranění, 

b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit, 

c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám. 

 

(3) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí 

a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a, 

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů4) nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované 

závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 

vyžaduje-li stavební záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní 

nebo technické infrastruktury, 

e) dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a 

technologických zařízení, dokladovou část a dokumentaci vlivů záměru na životní 

prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní 

prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení, 

f) závěr zjišťovacího řízení, byl-li vydán, 

g) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby. 

 

(4) Žádost o vydání společného povolení a dokumentace vlivů záměru na životní 

prostředí se připojuje také v elektronické podobě. 

 

(5) V žádosti o vydání společného povolení se účastníci řízení podle § 94k písm. e) 

identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených 

vlivem stavebního záměru. 

 

(6) Stavebník připojuje dokumentaci ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není 

vlastníkem stavby, připojuje jedno další vyhotovení dokumentace. Další vyhotovení 

dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší 

stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí vede, a to v počtu, který odpovídá počtu stavebních úřadů, které 

jsou v řízení dotčenými orgány; tato dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů a technických a 

technologických zařízení, které jsou částmi vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení 

je příslušný jiný stavební úřad, než stavební úřad, který společné územní a stavební řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí vede. 

 

(7) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu 

dokumentace pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 94t 
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(1) Stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem zkoumá žádost o vydání 

společného povolení a připojenou dokumentaci; za tímto účelem do 5 dnů ode dne podání 

žádosti zašle žádost a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí příslušnému úřadu. 

Nemá-li žádost o vydání společného povolení nebo dokumentace předepsané náležitosti, 

stavební úřad vyzve stavebníka k doplnění žádosti a řízení přeruší. Usnesení o přerušení 

řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a příslušnému úřadu. Ustanovení § 88 o přerušení 

řízení se použije obdobně. Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, 

usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi. 

 

(2) Pokud ze závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí vyplyne, že 

stavební záměr má významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, a tato skutečnost nebude přímo důvodem pro zamítnutí 

žádosti, stavební úřad přeruší řízení do doby uložení kompenzačních opatření podle 

zvláštního právního předpisu12). 

 

(3) Pokud k žádosti o vydání společného povolení není připojena dokumentace pro 

vydání společného povolení nebo dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nebo pokud 

dokumentace nebo její část není zpracována projektantem nebo osobou s příslušnou 

autorizací, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení 

řízení se oznamuje pouze stavebníkovi a příslušnému úřadu. 

 

 

§ 94u 

 

(1) Stavební úřad oznámí zahájení společného územního a stavebního řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí a stanoví lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a 

veřejnost uplatnit připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, a 

dotčené orgány závazná stanoviska, popřípadě vyjádření; tato lhůta nesmí být kratší než 30 

dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce. Stavební úřad může k projednání stavebního 

záměru nařídit veřejné ústní jednání, a je-li to účelné spojit jej s ohledáním na místě. Veřejné 

ústní jednání se koná za účasti příslušného úřadu. Účastníci řízení a veřejnost mohou uplatnit 

připomínky ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a dotčené orgány 

závazná stanoviska, popřípadě vyjádření nejpozději při veřejném ústním jednání. 

K připomínkám, které překračují rozsah stanovený ve větě první nebo čtvrté, se nepřihlíží. V 

případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí 

stavební úřad veřejné ústní jednání vždy. 

 

(2) Oznámení o zahájení řízení, stanovení lhůty podle odstavce 1 nebo o nařízení 

veřejného ústního jednání se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje postupem podle § 

144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 94k 

písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy 

účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). Oznámení o konání veřejného ústního jednání musí být 

vyvěšeno na úřední desce nejméně 30 dnů předem. Ustanovení § 87 odst. 2 o informační 

povinnosti žadatele se použije obdobně; informace o záměru musí být vyvěšena na místě 

určeném stavebním úřadem do konce lhůty podle odstavce 1 nebo do konání veřejného 

ústního jednání. 

 

(3) U stavebních záměrů nacházejících se na území několika obcí, pokud se 

doručuje podle § 144 odst. 6 správního řádu, se doručuje oznámení o zahájení řízení a další 

úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů. 
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(4) Účastníci řízení podle § 94k písm. e) 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 stavebního záměru. 

 

 

 

§ 94v 

 

(1) Stavební úřad předá příslušnému úřadu do 5 dnů ode dne konání ústního 

jednání, veřejného ústního jednání anebo uplynutí lhůty pro podání připomínek účastníků 

řízení a veřejnosti výsledky projednání, zejména uplatněné připomínky a závazná stanoviska 

nebo vyjádření dotčených orgánů, a řízení do doby vydání závazného stanoviska přeruší.  

 

(2) Stavební úřad do 5 dnů po obdržení závazného stanoviska podle odstavce 1 

zajistí zveřejnění informace o jeho vydání na úřední desce a oznámí lhůtu, která nesmí být 

kratší než 10 dnů od doručení oznámení; nejpozději v této lhůtě mohou ke stavebnímu 

záměru na základě všech podkladů pro vydání společného povolení včetně závazného 

stanoviska podle odstavce 1 účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené 

orgány dodatečná závazná stanoviska. Pro uplatňování a posuzování námitek účastníků řízení 

se § 94w odst. 3 použije obdobně. 

 

 

§ 94w 

 

 (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 

4, a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve 

stanovené lhůtě nebo při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

 (2) K závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám k věcem, o kterých 

bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

 

 (3) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují 

rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.  

 

 (4) Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může 

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru v rozsahu, jakým může být 

její vlastnické nebo jiné věcné právo přímo dotčeno. Dále může uplatňovat námitky proti 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených 

orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 

nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. f), může v řízení uplatňovat 

námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývají. Obec uplatňuje 

námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. K námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 

 

 (5) O podmínkách pro uplatňování námitek a připomínek podle odstavců 1 až 4 

musí být účastníci řízení a veřejnost poučeni v oznámení o zahájení řízení. 

 

 (6) Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na 

výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických 

norem. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; 
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to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných 

věcných práv. 

 

 

§ 94x 

 

(1) Ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí stavební úřad posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,  

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, včetně 

závazného stanoviska příslušného úřadu, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

 

(2) Stavební úřad dále ověří zejména, zda 

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu, 

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 

předpisem. 

 

(3) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

 

 

§ 94y 

 

(1) Stavební úřad vydá společné povolení ve lhůtě do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ve 

zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb, stavební úřad rozhodne nejdéle ve 

lhůtě do 120 dnů. 

 

(2) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky 

pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků a stanoví 

podmínky pro umístění a provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. V případě 

souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení 

stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných 

zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných 

požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze 

výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Vyžaduje-

li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby 

nebo při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U staveb 

dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije obdobně. 

V odůvodnění společného povolení stavební úřad vyhodnotí připomínky veřejnosti. Součástí 

odůvodnění je také informace o zapracovaných podmínkách a odůvodnění závazného 

stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí; připomínky veřejnosti a účastníků řízení, 

které nebyly vypořádány v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní 

prostředí, musí být v odůvodnění společného povolení vyhodnoceny samostatně. 

 

(3) V případě, že byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti uložena 

stavebníkovi kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavební úřad 

ve výroku společného povolení stanoví, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



60 

 

vyjádření orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu 

pozastavení vykonatelnosti neběží lhůta platnosti společného povolení. Odklad vykonatelnosti 

společného povolení se nevztahuje na možnost získání potřebných práv k realizaci stavebního 

záměru včetně vyvlastnění podle platného společného povolení. 

 

(4) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94p nebo jestliže by 

provedením stavebního záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo 

zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost zamítne. 

 

(5) Společné povolení se doručuje podle § 94u odst. 2. 

 

(6) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho 

písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro 

vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, 

dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby 

v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle 

také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

 

(7) Shledá-li ministerstvo, že obsah společného povolení vydaného stavebním úřadem 

uvedeným v § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu s obsahem 

závazného stanoviska vydaného podle § 96b, je oprávněno podat z tohoto důvodu proti 

společnému povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho právní moci žalobu ve správním 

soudnictví72). 

 

(8) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 94z 

 

 

(1) Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 

dne, kdy nabylo právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební 

úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to 

neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

(2) Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na 

odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh 

lhůty platnosti společného povolení. 

 

 

 

 

 

§ 95 

 

Zjednodušené územní řízení 

 

(1) Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání 

stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže 

 

a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, 

b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,  
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b) se nejedná o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí, 

c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, 

d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva 

k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají 

společnou hranici s těmito pozemky jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být 

vyznačen na situačním výkresu. 

 

(2) Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením. 

 

 (3) Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební 

úřad žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu 

k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Pokud 

žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o 

provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli a nelze se proti němu odvolat. 

Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Žádost o 

vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení se dále projednává v územním řízení podle § 

87 až 92. Pokud žádost splňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad posoudí 

záměr žadatele podle § 90, vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který vyvěsí na úřední desce po dobu 

15 dnů; návrh výroku se doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě. 

 

 (4) Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla bezodkladně poté, co jej 

žadatel obdrží, vyvěšena na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů. 

Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání a 

předmětu územního řízení. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný 

podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na 

okolí. Pokud žadatel informaci nevyvěsí, stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku rozhodnutí 

na úřední desce podle odstavce 3, nebo rozhodne usnesením o provedení územního řízení, pokud 

mělo porušení této povinnosti žadatele za následek zkrácení práv účastníků územního řízení. 

V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil. 

 

 (5) Námitky účastníků proti návrhu výroku rozhodnutí lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů 

ode dne vyvěšení návrhu výroku na úřední desce. K námitkám účastníků řízení uvedených v 

odstavci 1 písm. d), pokud se nezměnily podklady pro jejich souhlas, se nepřihlíží. Dotčené orgány 

mohou nejpozději ve stejné lhůtě podat výhrady proti návrhu výroku rozhodnutí, pokud v něm 

nejsou obsaženy podmínky uplatněné v jejich závazném stanovisku nebo pokud je záměr navržen 

v rozporu s jejich rozhodnutím. Po podání výhrady nebo námitky postupuje stavební úřad obdobně 

podle odstavce 3. Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady nebo námitky, rozhodnutí se pokládá za 

vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad 

nebo námitek nabývá právní moci. 

 

 (6) Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění, opatřený doložkou 

právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální 

mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního 

rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li 

o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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 (7) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním 

řízení a jejích příloh a obsahové náležitosti informace uvedené v odstavci 4 stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

§ 96 

 

Územní souhlas 

 

 (1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr 

v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze 

vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo, pro které bylo vydáno je 

vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí11). 

 

 (2) Územní souhlas postačí v případech 

 

a) stavebních záměrů uvedených v § 103, 

b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení, 

c) změn staveb, 

d) změn druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 

1 000 m2, 

e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud 

odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové 

uspořádání prostoru, 

f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však 

do 1 000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo 

veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady, 

g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 

nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými 

látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. 

 

 (3) Žádost o územní souhlas Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje 

o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K žádosti žadatel připojí 

K oznámení oznamovatel připojí 
a) doklady prokazující jeho vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu 

nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr 

uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí 

dálkovým přístupem; anebo souhlas podle § 86 odst. 3,  

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, 

b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 

a 4, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,  

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  

d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na 

nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr 

uskutečněn souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním 

stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen 

na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 

103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m, 
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e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy. 

 

 (4) Je-li žádost o územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 

90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o územní souhlas 

se neprojednává v územním řízení podle § 87. Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v 

souladu s požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne 

podání oznámení. Oznámení záměru se neprojednává v územním řízení podle § 87. 
O námitkách osob podle odstavce 3 písm. d) se nerozhoduje. Na vydávání územního souhlasu se 

nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Územní souhlas obsahuje identifikační údaje o žadateli 

oznamovateli, popis záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž bude záměr 

uskutečněn, podmínky pro provedení záměru a pro zpracování projektové dokumentace. Ustanovení 

§ 92 odst. 1 se použije přiměřeně. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli 

oznamovateli. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku 

ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení 

v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních 

účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který 

souhlas vydal. Územní souhlas se doručuje žadateli spolu s ověřeným situačním výkresem; 

s vyznačením účinnosti se doručuje osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d), dotčeným orgánům a 

místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 

nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Územní souhlas se doručuje 

oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem; dále se doručuje vlastníkovi pozemku 

nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám uvedeným v odstavci 3 písm. d), dotčeným 

orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení 

stavby. 

 

(5) Nemá-li oznámení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže 

stavební úřad oznamovateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, 

poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této 

lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro 

vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob 

uvedených v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením 

o provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze žadateli oznamovateli a nelze se 

proti němu odvolat. Žádost o územní souhlas Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání 

územního rozhodnutí, a pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele 

k doplnění žádosti o údaje a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí 

být u staveb podle odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) 

zpracována projektantem v rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. 

Právní mocí usnesení je zahájeno územní řízení. 

 

(6) Zjistí-li stavební úřad, že stavba, pro kterou postačí územní souhlas, byla zahájena 

bez tohoto souhlasu, oznámení záměru odloží a postupuje podle § 129 odst. 2 a 3. Usnesení o 

odložení se pouze poznamená do spisu. O odložení stavební úřad oznamovatele vyrozumí. 

 

 (67) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani územní 

rozhodnutí se již nevydává. 

 

 (78) Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu 

nelze prodloužit. 

 

(89) Územní souhlas nepozbývá platnosti, 
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 

nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo 

nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 

povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem 

podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 

jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla 

účinnosti. 

 

(910) Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele 

oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li 

realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na žádost základě oznámení 

oprávněného územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit 

nebo zrušit za podmínek § 94 odst. 3. 

 

 (1011) Obsahové náležitosti žádosti o územní souhlas a jejích příloh oznámení záměru a 

jeho příloh a obsahové náležitosti územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

 

§ 96a 

 

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

 

(1) U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 

písm. b) až d), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d), lze vydat společný územní souhlas a 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný souhlas“), kterým se 

stavba umisťuje a povoluje. Příslušným k vydání společného souhlasu je stavební úřad 

příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 

písm. d). 

 

(1 2) Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas  podle § 96 odst. 3 a ohlášení 

stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební úřad společný 

územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „společný 

souhlas“). 

 

(2) Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle 

§ 105 (dále jen „společné oznámení záměru“), vydá stavební úřad společný souhlas, za 

předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a § 105. Ke společnému oznámení 

záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle 

povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6. 

 

(23) Stavební úřad při posuzování žádosti o územní souhlas oznámení záměru a ohlášení 

stavebního záměru postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 106. 

 

(34) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě 

společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi. Současně se společný souhlas 

doručí dotčeným orgánům, osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 1 písm. f) a 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 
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stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací, 

vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu, a stavebníkovi spolu s 

ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o 

ohlášeném stavebním záměru. 

 

(45) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost o územní souhlas nebo ohlášení stavebního 

záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob 

uvedených v § 96 odst. 3 písm. d), postupuje podle § 96 odst. 5. Podané ohlášení stavebního záměru 

nemá v tomto případě právní účinky, což stavební úřad stavebníkovi sdělí. 

 

(4) Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 provést na základě 

společného souhlasu. Společný souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi pozemku nebo 

stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a osobám uvedeným v § 96 odst. 3 písm. 

d) a v § 105 odst. 1 písm. f), vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního 

úřadu. Stavebníkovi a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem, se společný 

souhlas doručuje spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a 

stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlašovaném stavebním 

záměru. 

 

 (5) Nemá-li společné oznámení záměru předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými 

vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve 

k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích 

neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení 

záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě 

osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), rozhodne usnesením o 

provedení společného územního a stavebního řízení. Právní mocí usnesení je zahájeno 

společné územní a stavební řízení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o vydání 

společného povolení. 

 

(56) Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 

let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním 

záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit. 

 

(7) Obsahové náležitosti společného oznámení záměru, jeho příloh a obsahové 

náležitosti společného souhlasu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 96b 

 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování 

 

(1) Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílu 4 a 

5 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je 

podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního 

plánování. Závazné stanovisko se nevydává pro stavební záměry v zastavěném území nebo 

zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1. 

 

(2) Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k 

vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování 

stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska. 
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(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný 

z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska 

uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, 

stanoví podmínky jeho uskutečnění; pro obsah podmínek se použije obdobně § 92 odst. 1.  

 

(4) Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska 

týkajícího se jiného záměru v daném území. 

 

(5) Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního 

plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.  

 

(6) Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky 

v území. 

 

(7) Závazné stanovisko, které se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje 

nebo územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, 

orgán, který závazné stanovisko vydal, nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem. 

 

(8) Závazné stanovisko nepozbývá platnosti  

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, 

společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto 

rozhodnutí nabylo právní moci,      

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo 

společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a 

tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo 

c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru 

učiněného v době platnosti závazného stanoviska. 

 

 

§ 103 

 

 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani 

ohlášení 

 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 

písm. e), 

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, 

stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce 

na stavbě, která je kulturní památkou,  

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 

stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich 

provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy 

stavby, která je kulturní památkou, 

e) stavby, a to a zařízení 

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 

vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování 

hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení; 
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2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m 

výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, 

a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek 

(např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);  

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; 

stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 

zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, 

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují, ledaže se jedná o stavby 

pro ustájení zvířat nebo chovatelství anebo zemědělské stavby, které mají sloužit pro 

skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, 

sklady chemických hnojiv); 
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m 

výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m; 

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 

stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 

komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 

komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek; 

s výjimkou budov; 

5. podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) včetně 

podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky, distribuční soustava v elekroenergetice69) s výjimkou budov; 

6. vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické objekty, 

včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou 

budov distribuční soustava v plynárenství69) s výjimkou budov a těžební plynovody69); 

7. rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, rozvodné tepelné zařízení69) 

s výjimkou budov; 

8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky; 

9. stavby a zařízení pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW 

s výjimkou stavby vodního díla; 

10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných 

zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci 

ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní; 

11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně 

pro odběr plynné fáze; 

12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m; 

13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; 

14. oplocení; 

15. reklamní a informační zařízení; 

16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně; 

17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží 

pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 

znečištění životního prostředí.; 

18. bazén nebo skleník včetně souvisejícího technického zařízení na zastavěném 

stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci;  

19.  stožáry pro vlajky výšky nad 8 m. 

 

(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž 

provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů. 
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§ 104 

 

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující, u kterých postačí ohlášení 

 

 (1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují postačí u 

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 5070 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 

podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, 

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2, 

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře 

nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci 

s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí, 

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1, 

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními 

komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, 

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b), 

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c), 

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí 

stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11). 

 

(2) Ohlášení vyžadují změny postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, 

pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry. 

 

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

6 stanovil. 

 

(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

 

 

Ohlášení 

 

§ 105 

 

(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném 

stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební 

záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě souhlas 

vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po 

jejím odstranění. K ohlášení stavebník připojí 

a) doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr 

anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru 

nemovitostí dálkovým přístupem,  
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b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební 

úřad příslušný k povolení stavby, 

c) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li 

vyžadována zvláštním právním předpisem4), 12), 32), popřípadě povolení podle § 169 odst. 4, 

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad 

obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, 

vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není 

vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení, 

f) souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu 

k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr 

uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním 

výkresu. 

 

(1) Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném 

stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude 

stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom 

případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a 

návrh úpravy pozemku po jejím odstranění. 

   

(2)  K ohlášení stavebník připojí 

a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, 

b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je 

stavební úřad příslušný k povolení stavby, 

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné 

stanovisko podle § 4 odst. 7, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4, 

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad 

obce, jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, 

vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník 

není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení, 

f) souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 

sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na 

situačním výkresu. 

 

(23) K ohlášení stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník připojí projektovou 

dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu, 

b) souhrnnou technickou zprávu, 

c) situaci stavby, 

d) dokladovou část, 

e) zásady organizace výstavby a 

c) situační výkresy, 

d) dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, 

e) dokladovou část. 

f)  dokumentaci objektů. 
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(34) K ohlášení staveb odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo 

výstavních ploch podle § 104 odst. 1 písm. f) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených 

průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek 

závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o 

jejich zapracování do dokumentace, 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability, údaje o 

navržených materiálech a seznamu použitých podkladů, technických norem nebo 

technických předpisů, 

c)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

d)  údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu 

na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

e)  řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při 

užívání stavby, 

f) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy, 

g) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500, která zobrazuje současný stav území, navrhovanou 

stavbu včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, vazby na okolí, 

stanovená ochranná nebo bezpečnostní pásma nebo záplavová území, chráněná území a 

existující stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 

nebo 1:100 a charakteristické příčné řezy v měřítku 1:100 nebo 1:200. 

 

(45) K ohlášení staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebník připojí 

dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených 

průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek 

závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o 

jejich zapracování do dokumentace, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí včetně návrhu 

na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, 

d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci zajištění bezpečnosti při užívání 

stavby, 

e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy, 

f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1:500 se zakreslením umístění stavby a s vyznačením 

vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické 

infrastruktury včetně návrhu přípojek a stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem 

nebo záplavových území, 

g) požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64), 

h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku. 

 

(56) K ohlášení staveb opěrných zdí podle § 104 odst. 1 písm. h) stavebník připojí 

dokumentaci, která obsahuje 

a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o výsledku provedených 

průzkumů a měření, o dodržení obecných požadavků na výstavbu, o splnění podmínek 

závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o 

jejich zapracování do dokumentace, 

b) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy s vyznačením umístění 

navrhované stavby, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich, jednoduchý 

                                                           
64)  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci). 
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technický popis jejich provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující 

navrhovanou stavbu. 

 

(67) K ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i) stavebník připojí 

dokumentaci, která obsahuje  

a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených 

průzkumů a měření, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a 

rozhodnutí o využití území, bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace, 

b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu 

prací, údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu 

jejich zhutňování a povrchové úpravě, 

c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy, 

d) situační výkres v měřítku zpravidla 1:500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků, na 

nichž se projeví jeho důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo 

bezpečnostních pásem nebo záplavových území. Podle povahy a rozsahu záměru se připojí 

též charakteristické řezy objasňující jejich výškové uspořádání nebo vytyčovací výkresy; u 

technicky jednoduchých záměrů postačí potřebné geometrické parametry určující v 

situačním výkresu jejich polohové a výškové umístění. 

 

(78) K ohlášení udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebník připojí 

dokumentaci obsahující technický popis jejich provedení. K ohlášení stavebních úprav podle § 104 

odst. 1 písm. k) stavebník připojí dokumentaci, která obsahuje jednoduchý technický popis jejich 

provedení a stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhované stavební úpravy. Vyžaduje-li 

to zvláštní právní předpis, stavebník přikládá k ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav 

požárně bezpečnostní řešení, jehož obsah a rozsah vymezuje zvláštní právní předpis64). 

 

(89)  Náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové dokumentace u staveb uvedených v 

§ 104 odst. 1 písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 106 

 

 (1) Je-li ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s  obecnými požadavky na 

výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, s územním 

rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo 

s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k) nebo není 

přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by 

s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. 

 

(2) Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení podle § 111 až 113. Na vydání souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. 

Souhlas obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, popis druhu a účelu stavebního záměru a dobu 

trvání u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž má být stavební 

záměr uskutečněn. Ustanovení § 115 odst. 1 se použije přiměřeně. Souhlas nabývá právních účinků 

dnem doručení stavebníkovi. Souhlas se dále doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f), 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není 

stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací, 

vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu a stavebníkovi spolu 

s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o 

ohlášeném stavebním záměru. Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není 

stavebníkem, osobám uvedeným v § 105 odst. 2 písm. f), a místně příslušnému obecnímu 
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úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného 

stavebního úřadu. Stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručuje spolu s 

ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a stavebníkovi spolu se štítkem 

obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Souhlas nabývá právních 

účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze 

zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném 

řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních 

účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který 

souhlas vydal. 
 

(3) Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas 

s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve 

lhůtě platnosti. 

 

(4) Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení 

stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-

li s prováděním stavebního záměru již započato. 

 

(5) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh a obsahové náležitosti souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 107 

 

(1) Nemá-li ohlášení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže 

stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, 

poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této 

lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro 

vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení 

stavebního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. 

Právní mocí usnesení je zahájeno stavební řízení. 

 

(2) Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení; podané Podané ohlášení se považuje 

za žádost o stavební povolení. Pokud je to pro posouzení stavebního záměru nezbytné, vyzve 

stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu jako k žádosti o stavební 

povolení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle odstavce 1. 

 

(3) Zjistí-li stavební úřad, že ohlášená stavba byla zahájena bez souhlasu s provedením, 

ohlášení odloží a postupuje podle § 129 odst. 2 a 3. Usnesení o odložení se pouze poznamená 

do spisu. O odložení ohlášení stavební úřad stavebníka vyrozumí. 

 

(4) Ohlášení stavby, u které nepostačí ohlášení, není ohlášením podle tohoto zákona a 

stavební úřad je usnesením odloží; spolu s oznámením usnesení stavebníka poučí o správném 

postupu a o tom, že se stavbou nelze započít. 

 

 

Stavební řízení 

 

§ 108 

 

(1) Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně 

technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



73 

 

 

(2) Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo 

za následek překročení jejich parametrů. 

 

(3)  Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 

107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li 

podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103. Takovou žádost stavební úřad 

odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést stavební záměr. Je-li stavebníkem u stavebních 

záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební úřad ji posoudí 

jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí projedná ve stavebním 

řízení. 

 

(4)  Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v 

§ 116 nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora za 

podmínek uvedených v § 117. 

 

(5) Stavební povolení se nevydává, pokud je vydáno společné povolení.  

 

 

§ 109 

 

Účastníkem stavebního řízení je pouze 

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, a dále osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo bude omezeno vznikem ochranného pásma podle 

zvláštního právního předpisu, 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 

prováděním stavby přímo dotčena, 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo 

prováděním stavby přímo dotčeno, 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému 

břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením 

dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo 

rozhodnuto v územním rozhodnutí. 

 

§ 110 

 

(1) Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, 

základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o 

tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby 

umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího 

trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.  

 

 

 (2) K žádosti stavebník připojí  

 

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 

nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud 
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nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; je-li stavebníkem 

společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění 

vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu“),  

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby 

a dokumentaci objektů,  

c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti 

konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na 

náklady stavebníka, 

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

zvláštními právními předpisy4),  

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. 

(2) K žádosti o stavební povolení stavebník připojí 

a)  souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a, 

b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je 

stavební úřad příslušný k povolení stavby, 

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle 

zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné 

stanovisko podle § 4 odst. 7, 

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,  

e) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a 

technických a technologických zařízení a dokladovou část, 

f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.  

 

 (3) Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v 

místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, 

předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. 

 

(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, 

stavební úřad řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se doručuje pouze stavebníkovi.  

(4) Pokud k žádosti o stavební povolení není připojena projektová dokumentace nebo 

pokud není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad takovou žádost neprojednává a 

řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze stavebníkovi. 

 

 (5) Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení, rozsah a obsah projektové 

dokumentace stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, jde-li o veřejně prospěšné stavby, které 

funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani 

jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen. 

 

(7) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o stavební povolení účastníci 

řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

 

§ 111 
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(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda 

stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda 

a)  projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li 

ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 

územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její 

soulad s územně plánovací dokumentací,  

a)  projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo 

regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 

územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

její soulad s územně plánovací dokumentací, 

b)  projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 

požadavky na výstavbu, 

c)  je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, 

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 

 

 (2) Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby. 

 

(3) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka 

k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se doručuje oznamuje pouze stavebníkovi. 

Dojde-li k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se 

oznamuje pouze stavebníkovi.  

 

§ 112 

 

(1) Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům 

zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, 

je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a 

námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude 

přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti 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 

písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům 

se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci 

řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o 

zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

  

 (2) Od ohledání na místě, popřípadě i od ústního jednání může stavební úřad upustit, jsou-li 

mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Upustí-li od ústního jednání, určí 

lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska 

a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozorní, že k později uplatněným 

závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

  

(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených 

stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode 

dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve 

lhůtě do 90 dnů. 
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§ 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 územně plánovací dokumentace 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 odstavců 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 je vyžadováno závazné 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. 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. 
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(3) Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na 

úřední desce po dobu 8 dnů. 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 stavba již byla zahájena. Veřejnoprávní 

smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka postupem podle odstavců 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. 

 

 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 

 

§ 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 

autorizovaným inspektorem, nebo u záměrů, pro které bylo vydáno je vyžadováno závazné 

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

rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby 
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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 do 5 dnů od obdržení 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 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 
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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 nebo opožděnost. 

Rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení, 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 ohlášeného stavebního záměru podle § 106, 

stavební povolení podle § 115, veřejnoprávní smlouva podle § 116, oznámení stavebního 

záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle § 117, společné povolení, opakované 

stavební povolení nebo dodatečné povolení stavby podle § 129, územní rozhodnutí, ve kterém 

stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení, 

územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva podle § 78a anebo územní souhlas 

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

stavby nebo v průběhu provádění stavby. 

 

(2) Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím 

nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím 

dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení, 

ustanovení § 94 a 94a se použijí přiměřeně. Vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením 

změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a 

stavebním řízení, ustanovení § 94 se použije přiměřeně; to neplatí, bylo-li vedeno společné 

územní a stavební řízení.  
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(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 je vyžadováno závazné 

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. 

 

(7) Pokud změna stavby spočívá v nepodstatných odchylkách od ověřené dokumentace 

nebo ověřené projektové dokumentace, kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, 

nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání 

stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí11), její provedení nemůže 

negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu stavby, která je kulturní 

památkou, může stavební úřad stavebníkovi na základě žádosti obsahující popis 

navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Může tak učinit, jen pokud se změna nedotýká práv 

ostatních účastníků stavebního řízení, podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů 

chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán 

písemně se změnou souhlasí. Nebude-li záměr stanovené podmínky splňovat, vyzve stavební 

úřad stavebníka k doplnění podkladů a postupuje podle odstavce třetího. 

 

 

Díl 2 

Užívání staveb 

Kolaudace 

 

§ 119 

 

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v 

§ 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného 
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užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 

písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu65) anebo byla 

prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo 

dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 

120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 

provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy41). 

  

(2) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v 

souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a 

povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky 

nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle 

zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, 

zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo 

zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. 

 

 (1) Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, jedná-li se 

o    

a) stavbu veřejné infrastruktury a další stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé 

ovlivnit, včetně jejich změn, 

b) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, včetně jejích změn,  

c) změnu stavby, která je kulturní památkou,  

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník 

zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření 

předepsané zvláštními právními předpisy41).  

 

(2) Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který 

vydal povolení stavby. 

 

(3) Dojde-li během provádění stavby ke změně českých technických norem nebo jiných 

technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, 

posuzuje se stavba podle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, 

kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována. 

 

§ 120 

(1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby 

nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. V oznámení stavebník uvede označení 

stavby, údaje o umístění a povolení stavby, předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení 

jejího užívání. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato 

následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená 

ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad 

rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. 

 

(2) Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky 

zjistí, že nejsou splněny podmínky podle § 119 odst. 2. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby 

provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího 

oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek. 

 

(3) Účastníkem řízení podle odstavce 2 je pouze stavebník. Pokud změnu stavby prováděla 

jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby. 
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 (4) Po odstranění nedostatků, pro které bylo podle odstavce 2 užívání stavby zakázáno, 

může být s jejím užíváním započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, že stavbu 

lze užívat. 

 

(5) Na požádání stavebníka stavební úřad vyznačí datum vzniku práva užívat stavbu na kopii 

oznámení. Dále uvede označení stavebního úřadu, číslo jednací, datum vyznačení, otisk úředního 

razítka, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby a její podpis. 

 

(6) Náležitosti oznámení podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 121 

 

(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 

odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního 

bodu stavby a adresního místa41a), dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím 

provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení 

stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci ověřené dokumentaci nebo ověřené 

projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní 

infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba 

předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, 

doloží stavebník též geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede 

technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku66), stavebník 

rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny 

týkající se obsahu technické mapy obce. 

 

(2) Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční41b), 

případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů uvedených v odstavci 1 vyzve 

písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. 

 

§ 122 

 

Kolaudační souhlas 

 

(1) Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, 

škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu 

osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a obviněných, 

dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je 

kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na 

žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a 

předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 

stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy4). Pokud je 

stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí22), zajistí stavebník geometrický plán. 

  

(2) Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. 

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 6045 dnů ode dne doručení žádosti o 

                                                           
41a)  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
66)  § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
41b)  § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

§ 14 odst. 1 až 3 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 
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vydání kolaudačního souhlasu. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad projedná 

nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace 

uvedené v § 118 odst. 7.  

 

(3) Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle § 119 

odst. 2. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor 

s podmínkami § 119 odst. 2, vydá do 15 dnů ode den provedení závěrečné kontrolní prohlídky 

kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Na vydávání 

kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze přezkoumat 

v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. 

Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode 

dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.   

(3) Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část stavby 

schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo 

ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, 

popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních 

předpisů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její 

užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo 

životní prostředí, stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní 

prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby.  

 

(4) Souhlas se doručuje stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, 

vlastníkovi pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho 

vlastnické právo kolaudačním souhlasem přímo dotčeno, místně příslušnému obecnímu 

úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného 

stavebního úřadu. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Na vydávání 

kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze 

přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl 

právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po 

uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je 

příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 

  

(4 5 ) Jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor s 

podmínkami § 119 odst. 2, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním 

úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě 

budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Stavebník oznámí 

písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá 

skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka.   

(5) Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny 

podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, rozhodne usnesením o provedení kolaudačního 

řízení; toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat. Právní 

mocí usnesení je zahájeno kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za 

žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí; pokud je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve 

stavební úřad žadatele k doplnění žádosti.  

 

(56) Stavebník může doložit žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle odstavce 1 též 

odborným posudkem (certifikátem) autorizovaného inspektora. V takovém případě může stavební 

úřad upustit od závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydat kolaudační souhlas na základě tohoto 

posudku. Od závěrečné kontrolní prohlídky může stavební úřad upustit a vydat kolaudační 

souhlas na základě předložených dokladů též u podzemních staveb technické infrastruktury.  
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(67 ) Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, obsah a strukturu 

certifikátu a náležitosti kolaudačního souhlasu a jejích příloh, obsahové náležitosti kolaudačního 

souhlasu a obsah a strukturu certifikátu stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 122a 

 

Kolaudační řízení 

 

(1) Účastníkem kolaudačního řízení je  

a) stavebník, 

b) vlastník stavby, není-li stavebníkem, 

c) vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem a může-li být jeho 

vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 

(2) Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka ke 

zjednání nápravy ve stanovené lhůtě nebo postupuje podle § 129 odst. 1 písm. b), a kolaudační 

řízení přeruší. Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad 

žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne. 

 

(3) Stavební úřad provede vždy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. 

V kolaudačním řízení stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace 

nebo ověřené projektové dokumentace uvedené v § 118 odst. 7. 

 

(4) Jsou-li splněny podmínky podle § 122 odst. 3, stavební úřad vydá kolaudační 

rozhodnutí.  Kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to 

zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby. 

 

(5) V kolaudačním rozhodnutí může stavební úřad stanovit podmínky vyplývající z 

obecných požadavků na výstavbu, podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného 

provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení a určit přiměřenou lhůtu k jejich 

odstranění. Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují život a 

veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí a nebrání ve svém 

souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu. 

 

(6) Obsahové náležitosti kolaudačního rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 123 

 

Předčasné užívání stavby 

 

(1) Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému 

užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost 

stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U stavby 

prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho 

souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne 

stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Účastníkem řízení je stavebník, 

zhotovitel stavby a vlastník stavby. 

 

(2) Stavebník k žádosti o předčasné užívání stavby doloží závazná stanoviska, popřípadě 

stanoviska dotčených orgánů a údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a). 
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Pokud stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání stavby, stavební úřad postupuje obdobně 

podle § 121 odst. 2. 

 

 (3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1 pro povolení předčasného užívání stavby, 

stavební úřad žádost zamítne. 

 

(4) Po dokončení stavby se podle okolností postupuje podle § 122, popřípadě podle § 120 

nebo 124. 

 

(5) Náležitosti žádosti o předčasné užívání stavby stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 125 

 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

 

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou 

dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, 

kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je 

vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke 

stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby. 

 

(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba 

povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním 

vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k 

účelu, ke kterému se užívá bez závad. 

 

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby 

pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace 

skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace 

(pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám. 

  

(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak 

přepracovat, stavební úřad ji ověří a po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a 

obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám stavebním úřadem, vyjma 

stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci 

skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby 

podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek 

podle zvláštního právního předpisu35). 

 

(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní 

předpis. 

____________________ 
35) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k 

bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Změna v užívání stavby 

 

§ 126 
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(1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, 

v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 

119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. 

 

(2) Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v 

jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, 

život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby 

nebo změna dočasné stavby na stavbu trvalou, je přípustná jen na základě souhlasu nebo 

povolení stavebního úřadu. Ustanovení § 81 není dotčeno. 

 

(3) Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 

úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými 

tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 

 

(4) Pokud je změna v užívání stavby podmíněna změnou dokončené stavby, která vyžaduje 

ohlášení nebo stavební povolení, stavební úřad projedná změnu dokončené stavby. Podle charakteru 

změny dokončené stavby se postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V ohlášení nebo v žádosti 

o stavební povolení nebo v oznámení podle § 117 se současně uvede navrhovaná změna v užívání. 

Po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje podle § 120 nebo 122; v oznámení 

užívání nebo122; v žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede nový účel užívání. 

 

 

§ 127 

 

(1) Změnu v užívání stavby, která není podmíněna změnou dokončené stavby, oznamuje 

stavebnímu úřadu osoba, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání 

stavby. Oznámení obsahuje popis a odůvodnění zamýšlené změny, její rozsah a důsledky. K 

oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit 

v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou 

v užívání, a v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné 

stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou se připojí též souhlas vlastníka 

pozemku, na kterém je stavba umístěna, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového 

způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury, na kterou je stavba napojena, pokud to změna v užívání stavby vyžaduje, 

a závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními 

předpisy4).  

 

 (2) Je-li oznámení úplné a oznámená změna v účelu užívání splňuje podmínky podle § 126 

odst. 3, nedotýká se práv třetích osob, nejde o záměr, pro který je vyžadováno závazné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nevyžaduje podrobnější 

posouzení účinků na okolí, nevyžaduje zkušební provoz nebo není třeba stanovit podmínky pro 

užívání nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad vydá souhlas se změnou 

v užívání stavby do 30 dnů ode dne podání oznámení. 

 

(3) Na vydání souhlasu se změnou v užívání stavby se nevztahují části druhá a třetí 

správního řádu. Souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis stavby, dosavadní účel 

užívání a vymezení nového účelu užívání. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení 

oznamovateli. Souhlas se doručí dotčeným orgánům a vlastníkovi stavby, pokud není 

oznamovatelem. Oznamovateli se doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou 

dokumentací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, 

kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze 
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vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení 

je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 
 

(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení není úplné nebo změna v užívání stavby 

nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, rozhodne usnesením, že 

oznámenou změnu v užívání projedná v řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a 

nelze se proti němu odvolat. Podané oznámení se považuje za žádost o povolení změny v užívání 

stavby; řízení je zahájeno dnem podání oznámení právní mocí usnesení. Lhůta pro vydání 

rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení. Pokud je to pro posouzení změny v užívání stavby 

nezbytné, vyzve stavební úřad oznamovatele k doplnění dalších podkladů. Bude-li oprávněnou 

osobou podána žádost o povolení, je zahájeno řízení a usnesení se nevydává. Povolení ke změně 

v užívání stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro nový účel užívání stavby, 

kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení. 

 

(5) Je-li nezbytné posouzení vlivů užívání stavby na území, vyzve stavební úřad současně 

s vydáním usnesení podle odstavce 4 oznamovatele k podání žádosti podle § 81. V takovém případě 

stavební úřad může spojit řízení o změně vlivu užívání stavby na území s řízením o změně v užívání 

stavby; písemnosti ve společném řízení se doručují podle § 87. 

 

 (6) Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání 

stavby a jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis. 

 

 

§ 128 

 

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

 

(1) Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou 

staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v 

níž je obsažen azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a 

ukončení prací, způsob odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení 

bouracích prací, statistické ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují 

stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci 

bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění 

vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě připojí, nelze-li vlastnické 

právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dokumentace bouracích prací, která 

obsahuje situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informaci 

o dodržení požadavků dotčených orgánů, se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad 

v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, 

předkládá se trojmo. Ohlášení záměru odstranit stavbu se podává u stavebního úřadu, který stavbu 

povolil; zanikl-li, podává se u stavebního úřadu, který by byl příslušný k povolení. 

 

 (2) Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit 

podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o 

případ podle odstavce 6, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání 

ohlášení. 

 

(3) Na vydání souhlasu s odstraněním stavby se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. 

Souhlas obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi, údaje o místu a účelu stavby a způsob provedení 

bouracích prací. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi. Souhlas se doručí 

dotčeným orgánům a vlastníkovi. Vlastníkovi se doručí spolu s ověřenou dokumentací bouracích 
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prací. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy 

souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze 

vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení 

je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. 
 

(4) Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky 

pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení; 

toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Podané 

ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání 

ohlášení právní mocí usnesení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení 

podle věty první. Pokud je to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad 

současně vlastníka k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených 

případech podána přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se 

použije odstavec 1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo 

pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro 

odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení. 

 

(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním 

podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník 

odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen 

azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby 

podle zvláštního právního předpisu14). Povinnosti vlastníka odstraňované stavby, stanovené 

zvláštními právními předpisy4), nejsou dotčeny. 

 

(6) O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo 

terénní úpravy týká nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, 

památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 

památky, památkové rezervace nebo památkové zóny32), a závazné stanovisko orgánu státní 

památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. Řízení o povolení odstranění se 

vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen 

azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro provedení 

tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem 

jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, 

nebytového prostoru nebo pozemku. 

 

 (7) U odstranění terénních úprav a zařízení se použije ustanovení odstavců 1 až 6 přiměřeně. 

 

(8) Obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací, souhlasu, 

rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 129 

 

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

 

(1) Stavební úřad nařídí odstranění stavby 

 

a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí 

stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která 

je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního předpisu32), 

b) vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez 

rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem 
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vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto 

rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena, 

c) vlastníku stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5, 

d) vlastníku stavby, která nevyžaduje územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení 

stavby, ale je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy, nebo 

vlastníkovi pozemku, na kterém byla provedena, není-li vlastník stavby znám, 

e) vlastníku nebo stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené podle rozhodnutí nebo 

opatření vyžadovaného stavebním zákonem, které bylo pravomocně zrušeno v přezkumném 

řízení nebo rozhodnutím soudu a stavba nebyla povolena v opakovaném stavebním řízení,  

f) vlastníku stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena 

změna v užívání, nebo 

g) vlastníku stavby dočasné podle § 104 odst. 1 písm. c), u které uplynula stanovená doba 

jejího trvání. 

 

(2) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b). 

V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od 

zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána 

před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení 

o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její 

dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. 

Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o 

stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané 

k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady 

předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby stavební úřad 

postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o 

dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení posuzováno umístění 

stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování 

námitek účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o 

uplatňování námitek v územním a stavebním řízení.  

 

(3) Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její 

vlastník prokáže, že 

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, 

s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo 

s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, 

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo 

omezuje, 

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným 

zvláštním právním předpisem. 

Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. Dodatečné 

povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem dodatečného 

povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení. Bude-li 

předmětem dodatečného povolení dokončená stavba uvedená v § 119 odst. 1, může stavební 

úřad po ověření splnění podmínek podle § 122 odst. 3 na žádost stavebníka současně 

samostatným výrokem rozhodnout o povolení užívání stavby a případně stanovit podmínky 

pro její užívání. 

 

(4) U stavby podle odstavce 1 písm. d) stavební úřad nenařídí odstranění stavby, pokud 

nebylo prokázáno porušení právních předpisů nebo vlastník porušení právních předpisů dodatečně 

napravil; stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví usnesením poznamenaným do spisu. 

Dodatečné povolení se nevydává. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



90 

 

(5) U stavby podle odstavce 1 písm. e) vede stavební úřad opakované stavební řízení. Za 

žádost se pro tento účel považuje žádost nebo podání, k nimž bylo dle stavebního zákona vydáno 

následně zrušené rozhodnutí nebo opatření. V opakovaném stavebním řízení postupuje stavební 

úřad podle § 109 až 115; doplnění podkladů požaduje pouze v rozsahu nezbytném pro opakované 

projednání stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem následujícím po nabytí právní 

moci zrušujícího rozhodnutí. Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební 

úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby. 

 

(6) Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby podle odstavce 1 písm. f). V oznámení 

zahájení řízení vlastníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů žádost o změnu v užívání dočasné 

stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. Pokud 

vlastník stavby tuto žádost podá, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o 

podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje ustanovení § 127. Bude-li žádosti vyhověno, 

stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. 

 

(7) U terénních úprav a zařízení se postupuje podle odstavců 2 až 6 přiměřeně. Vydané 

dodatečné povolení nahrazuje územní rozhodnutí. 

 

(8) Pokud je třeba nařídit obnovení předcházejícího stavu stavby, u které byly bez 

stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu anebo v rozporu s ním provedeny stavební 

úpravy spočívající v odstranění některé části stavby, postupuje stavební úřad podle odstavců 2 a 3 

přiměřeně. 

 

(9) V případě nařízení odstranění části stavby, které bude vyžadovat provedení prací 

k zabezpečení stavebně technického stavu stavby a podmínek pro její užívání a k jejich provedení je 

nezbytná projektová dokumentace nebo jiné podklady, nařídí stavební úřad vlastníku stavby, na 

které má být nařízení odstranění její části provedeno, aby je opatřil ve stanovené lhůtě. Nesplní-li 

vlastník uvedenou povinnost, opatří projektovou dokumentaci nebo jiné podklady stavební úřad na 

náklady vlastníka stavby; na tento postup musí vlastníka stavby předem upozornit. 

 

(10) Účastníky řízení o nařízení odstranění stavby jsou povinný, osoby, které mají vlastnická 

nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba umístěna nebo stavbám na 

nich, jakož i osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám 

na nich, a tato práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena. 

 

§ 134 

 

 (1) Stavební úřad může při kontrolní prohlídce schválit změnu stavby před jejím 

dokončením (§ 118 odst. 36). 

 

 (2) Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost 

a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2, vyzve podle povahy věci stavebníka, osobu, která 

zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu14) (dále jen „stavbyvedoucí“) nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo 

vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu. Stavební úřad může tyto osoby rovněž 

vyzvat, aby předložily potřebné doklady, například certifikáty o vhodnosti použitých stavebních 

výrobků. 

 

 (3) Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým 

zjednání nápravy nařídí; při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a stanovit 

podmínky pro jejich pokračování. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, rozhodne bez předchozí výzvy. 
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Rozhodnutí stavebního úřadu je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný 

účinek. 

 

 (4) Pokud je stavba prováděna nebo odstraňována bez rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, vyzve stavební úřad podle povahy věci 

stavebníka nebo vlastníka stavby k bezodkladnému zastavení prací a zahájí řízení podle § 129. 

Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým nařídí zastavení prací na stavbě. 

Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek. 

 

(5) Pokud není stavba užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo 

je užívána bez povolení, vyzve stavební úřad vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání 

stavby bezodkladně ukončil. Současně jej poučí o postupu podle § 126 a 127. Není-li výzvě 

vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže. Rozhodnutí je 

prvním úkonem v řízení, odvolání proti němu nemá odkladný účinek. 

 

 (56) Ustanovení § 133 a § 134 odst. 1 až 4až 5 platí přiměřeně i pro kontrolní prohlídku 

staveb podle § 103 a 104, výrobku, který plní funkci stavby, terénních úprav a zařízení a pro 

kontrolní prohlídku na stavebním pozemku. 

 

 (67) Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, náležitosti výzvy a rozsah 

zjišťování prováděného při kontrolní prohlídce rozestavěné stavby stanoví prováděcí právní 

předpis. 

§ 143 

 

(1) Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj fyzickou osobu, která 

 

a) požádala o jmenování autorizovaným inspektorem, 

b) dosáhla magisterského vzdělání architektonického nebo stavebního směru a je 

autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu14), 

c) prokázala nejméně 15 let praxe v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění 

staveb anebo na stavebním úřadu, má-li osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle 

zvláštního právního předpisu17), 

d) prokázala svou bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců, 

e) prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon funkce při zkoušce 

před odbornou komisí, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj, 

f) prokázala svoji disciplinární bezúhonnost. 

 

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. a), b), d) a e) a po vyjádření České komory 

architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen 

„Komora“) může být autorizovaným inspektorem výjimečně jmenován i odborník z vysoké školy, 

výzkumného pracoviště nebo vědeckého ústavu, i když nesplňuje předepsanou praxi. 

 

 (3) Při podání žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem je uchazeč povinen zaplatit 

správní poplatek podle zvláštního právního předpisu46). 

 

 (4) Autorizovaný inspektor je pro výkon funkce jmenován s působností pro celé území 

České republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho žádost prodloužena bez vykonání zkoušky 

nejvýše o deset roků, a to i opakovaně, jestliže prokazatelně činnost autorizovaného inspektora 

soustavně vykonával. 

 

(5) Obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem stanoví prováděcí 

právní předpis. 
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(6) Při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti fyzické osoby postupuje 

ministerstvo podle zákona o uznávání odborné kvalifikace6745a). V případě zjištění podstatného 

rozdílu v obsahu vzdělávání a přípravy podle zákona o uznávání odborné kvalifikace se úroveň 

teoretických a praktických znalostí potřebných pro výkon povolání autorizovaného inspektora 

ověřuje rozdílovou zkouškou vykonanou v českém nebo slovenském jazyce. 

 

§ 150 

 

 (1) Provádění přípravy a zkoušek uchazečů, vedení evidence autorizovaných inspektorů a 

další úkony s tím související, organizačně zajišťuje Komora. K zabezpečení jednotného postupu se 

zřizuje společný koordinační orgán schvalovaný na návrh Komory ministrem pro místní rozvoj. 

Náklady spojené s přípravou na zkoušku a s jejím vykonáním nese uchazeč. 

 

 (2) Koordinační orgán z pověření Komory dále zajišťuje koordinační, organizační a 

administrativní záležitosti a odborné vzdělávání potřebné k jednotnému postupu při výkonu 

činnosti autorizovaných inspektorů.  

 

 (23) Komora shromažďuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytné pro činnost 

autorizovaného inspektora. Na úhradu nákladů spojených s touto činností se autorizovaný inspektor 

každoročně podílí příspěvkem ve prospěch Komory. Výše příspěvku je shodná s příspěvkem 

určeným členům Komory. 

 

(34) Postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a 

obsah zkoušek a náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

 

§ 152 

 

Stavebník 

  

 (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká 

i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit 

provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto 

povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 

obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je 

stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném 

předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené. 

  

 (2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit 

předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu 

oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, 

pokud nemá potřebné oprávnění sám. 

  

                                                           
45a)  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. 
46)  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 

úřadu, je stavebník povinen 

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 

stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto 

skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, 

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 

rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 

zúčastnit, 

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103, 

f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

  

 (4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 

zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby 

fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu14). Pokud zpracovala 

projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, 

zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné 

stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

§ 156 

 

Požadavky na stavby 

 

 (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na 

úsporu energie a ochranu tepla základní požadavky na stavby73). 

 

 (2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a 

představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle 

zvláštních právních předpisů39). 

 
_______________________ 
73) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. 
 

 

 

§ 158 

 

Vybrané činnosti ve výstavbě 

 

(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, 

mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního 
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právního předpisu14). Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí 

zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, a projektové 

dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. 

 

 (2) Projektovou dokumentací je dokumentace 

a) stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e), 

b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,  

c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116, 

d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle § 117, 

e)  stavby pro vydání společného povolení, 

ef) změn staveb uvedených v písmenech a) až d)e) před jejím dokončením podle § 118, 

fg) staveb uvedených v písmenech a) až e)f) k opakovanému stavebnímu řízení nebo 

dodatečnému povolení stavby podle § 129, 

gh) pro provádění stavby, 

hi) pro nezbytné úpravy podle § 137, nebo 

ij) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) 1 vodního zákona. 

 

§ 160 

 

Provádění staveb 

 

 (1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 

zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není 

stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno 

zvláštní oprávnění49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 

 

 (2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na 

výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 

předpisů. 

 

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět 

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 

1 písm. e) bodu 4 až 8, 

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104. 

 

(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební 

dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo 

změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění 

stavby stavbyvedoucím. 

 

§ 163 

 

 (1) Politiku územního rozvoje a zprávu o jejím uplatňování ukládá ministerstvo. 

 

 (2) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup schválenou politiku 

územního rozvoje, její aktualizaci, úplné znění politiky územního rozvoje po její aktualizaci a 

                                                           
49)  Například zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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zprávu o jejím uplatňování a místo, kde je možné do ní a do její dokladové dokumentace nahlížet, a 

zašle ji krajským úřadům. 

 

§ 164 

 

 (1) Zásady územního rozvoje a jejich aktualizace, včetně dokladů o jejich pořizování 

ukládá krajský úřad; zásady územního rozvoje a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich 

aktualizaci opatřené záznamem o účinnosti se poskytují v rozsahu potřebném pro výkon působnosti 

stavebním úřadům, úřadům územního plánování na území kraje a krajským úřadům sousedních 

krajů. Zásady územního rozvoje a vyhotovení zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci 

opatřené záznamem o účinnosti krajský úřad zasílá ministerstvu. 

  

 (2) Krajský úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vydané zásady územního 

rozvoje, jejich aktualizaci a úplné znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci spolu s 

usnesením zastupitelstva kraje a místa, kde je možné do nich a do dokladové dokumentace nahlížet; 

toto oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Krajský úřad rovněž 

zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje 

schválenou zastupitelstvem kraje. 

 

 

§ 165 

 

(1) Územní plán a regulační plán, včetně dokladů o jeho pořizování, ukládá pořizovatel u 

obce, pro kterou byl pořízen; opatřené záznamem o účinnosti je, regulační plán a jejich změny, 

včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá pořizovatel u obce, pro kterou byly pořízeny; 

územní plán, regulační plán a úplné znění této územně plánovací dokumentace po vydání její 

změny opatřené záznamem o účinnosti poskytuje stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a 

krajskému úřadu. 

 

(2) Vymezení zastavěného území vydané formou opatření obecné povahy podle § 59 odst. 2 

včetně dokladů o jeho pořizování ukládá pořizovatel u obce, pro kterou bylo pořízeno; opatřené 

záznamem o účinnosti je bezodkladně poskytne stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování. 

Vymezení zastavěného území pořizovatel současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

  

 (3) Pořizovatel zveřejní zajistí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o 

vydaném územním plánu, regulačním plánu územního plánu, regulačního plánu, jejich změny, 

úplného znění této územně plánovací dokumentace po vydání její změny a údaje o místech, kde 

je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet; toto 

oznámí dotčeným orgánům neuvedeným v odstavci 1 jednotlivě. Pořizovatel rovněž zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování 

územního plánu. 

 

§ 166 

 

 (1) Územně analytické podklady a jejich aktualizace ukládá pořizovatel a poskytuje je 

stavebním úřadům v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Pořizovatel poskytuje územně 

analytické podklady s výjimkou údajů o území na základě žádosti poskytovatele údajů, od kterých 

je, s výjimkou orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací, oprávněn požadovat úhradu 

nákladů spojených s poskytnutím územně analytických podkladů, nejvýše však do ceny nákladů na 

pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na jejich doručení žadateli. 
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 (2) Pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a 

o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27. 

  

(3) Územní studii ukládá její pořizovatel; poskytuje ji tomu, na jehož návrh nebo žádost byla 

pořízena, z jehož podnětu, který byl spojen s úhradou nákladů, byla pořízena, krajskému 

úřadu, úřadu územního plánování, obci a stavebnímu úřadu. Místa, kde je do územní studie 

možné nahlížet, Územní studii a místa, kde je možné do ní nahlížet, pořizovatel zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup; tuto skutečnost oznámí jednotlivě dotčeným orgánům. 

 

§ 167 

 

 (1) Veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle tohoto zákona, 

podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a 

certifikátů od autorizovaného inspektora, eviduje a ukládá příslušný stavební úřad. 

 

 (2) Obecný stavební Stavební úřad zasílá svá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření podle 

tohoto zákona, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora, 

místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci a stavebnímu úřadu, který je 

ve společném územním a stavebním řízení dotčeným orgánem. 

 

 (3) Místně příslušný obecní úřad, který není stavebním úřadem, eviduje a ukládá rozhodnutí 

a jiná opatření stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentaci týkající se stavby. 

 

(4) U staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů ukládá podklady a  

projektovou dokumentaci výhradně příslušný stavební úřad. 

 

§ 171 

 

Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu 

 

 (1) Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají ministerstvo, 

krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební úřady. Při 

výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních předpisů 

vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných 

na základě tohoto zákona. Státní dozor může být vykonán i v průběhu pořizování územně 

plánovací dokumentace. 
 

 (2) Ministerstvo při provádění státního dozoru sleduje, jak orgány veřejné správy vykonávají 

působnost stanovenou tímto zákonem, a státní dozor nad činností autorizovaných inspektorů, který 

je součástí státního dozoru ve věcech stavebního řádu. 

 

 (3) V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na jejich charakter 

a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo rozhodnutím uloží povinnost 

zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může do doby zjednání nápravy pozastavit nebo 

omezit výkon činnosti, při níž dochází k porušování právní povinnosti. V případě, že bylo 

pozastaveno pořizování územně plánovací dokumentace, lze v jejím pořizování pokračovat až 

po potvrzení orgánu uvedeného v odstavci 1 o zjednání nápravy. 
 

(4) Působnost jiných orgánů veřejné správy není ustanoveními odstavců 1 až 3 dotčena. 

 

§ 175 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



97 

 

 

 (1) V územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v zájmu 

zajišťování obrany a bezpečnosti státu vydat územní rozhodnutí umístit a povolit stavbu jen na 

základě jejich závazného stanoviska. Dotčeným orgánem jsou také při projednávání územně 

plánovací dokumentace, která řeší tato vymezená území. Vymezená území oznámí 

pořizovatelům územně analytických podkladů a stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se 

nacházejí. 

 

 (2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v územích vymezených podle 

odstavce 1 uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit 

předchozí závazné stanovisko ke změnám stavby. Náklady na nezbytné úpravy provedené na 

zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. 

 

§ 177 

 

Mimořádné postupy 

 

 (1) Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu podle zvláštního právního předpisu54) anebo při bezprostředně hrozící živelní 

pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění 

možných dopadů mimořádné události, lze se v mezích odstavců 2 až 4 odchýlit od postupů 

stanovených tímto zákonem. 

 

 (2) Opatření na stavbách a pozemcích spočívající podle okolností i v provádění staveb, 

terénních úprav nebo odstraňování staveb, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům 

živelní pohromy nebo závažné havárie, čelí jejich účinkům a zabraňuje ohrožení života nebo zdraví 

osob, popřípadě jiným škodám, mohou být zahájena bez předchozího rozhodnutí nebo jiného 

opatření podle tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Stavebnímu úřadu však 

musí být neprodleně oznámeno, že jsou taková opatření prováděna; následně lze postupovat podle 

odstavců 5 a 6. V následném stavebním řízení o stavbě, pokud je podle tohoto zákona vyžadováno, 

lze postupovat podle odstavců 3 a 4.  

 

 (3) Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo 

závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními 

rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem 

stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta 

pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V 

ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý 

technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět. 

 

 (4) Souhlas stavebního úřadu podle odstavce 3 platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však 

platnosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlášených prací započato. Lhůta začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen písemný souhlas, nebo dnem následujícím po 

dni, kdy uplynulo 7 dnů ode dne ohlášení. 

 

 (5) U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo 

odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie stavby, může být 

 

                                                           
54)  Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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a) po projednání se stavebním úřadem upuštěno od vydání územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, popřípadě stanoveno, že k provedení stavby nebo terénních úprav 

postačí souhlas stavebního úřadu s jejich ohlášením, 

b) po projednání se stavebním úřadem omezen obsah žádosti a jejích příloh na nejnutnější míru 

nezbytnou pro rozhodnutí, 

c) stanoveno v rozhodnutí, že některé doklady předepsané jako přílohy k žádosti, popřípadě 

jiné doklady budou předloženy ve stanovené lhůtě dodatečně, 

d) v odůvodněných případech vydáno předběžné povolení, v němž se stanoví lhůta 

dodatečného předložení podkladů; po jejich předložení se provede řízení a vydá rozhodnutí, 

e) zkrácena lhůta pro provedení právního úkonu účastníků řízení, nejvýše však na polovinu 

lhůty stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem; o zkrácení lhůt stavební 

úřad poučí účastníky řízení v oznámení o zahájení řízení. 

 

(6) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v řízení podle odstavce 5 nemá odkladný účinek. 

 

 (7) Dokončení staveb a prací provedených podle odstavců 2, 3 a 5 je stavebník povinen 

bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu. 

 

§ 178 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní 

smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, 

b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2, 

c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí 

vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, 

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo 

regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, 

anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 

e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 

120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení, 

f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba, 

g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,  

h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,   

i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,   

j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz 

stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,  

k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,  

l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo 

přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,  

m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,  

n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu 

podle § 120 odst. 2,  

o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1, 

p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz 

stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,  

q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1, 

r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez 

souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,  

s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením 

podle § 127 odst. 4,  
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t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,  

u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124, 

v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou 

v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního 

úřadu, 

w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, 

y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu14), nebo 

z) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí 

stavebního úřadu. 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo 

veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, 

b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle  

§ 87 odst. 2, 

c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí 

vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, 

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou 

anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi 

zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 

e)  v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich 

vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

f) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 

rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

g) v rozporu s § 126 odst. 1 užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným  

v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby, 

nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové 

užívání umožní jiné osobě, 

h) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez 

souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

i) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo 

povolením podle § 127 odst. 4, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

j) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123, nebo 

takové užívání umožní jiné osobě, 

k) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124, 

l) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu 

uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

m) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

n) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, 

o) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu14), nebo 

p) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí 

stavebního úřadu. 

 

(2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez 

souhlasu stavebního úřadu, 
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b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v 

rozporu se souhlasem stavebního úřadu, 

c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v 

chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v 

nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,  

d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo společného 

povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného 

inspektora, 

e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo 

veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora, 

f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo společného  

povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného 

inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném 

pozemku nebo v nezastavěném území, 

g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo společným 

povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, 

opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby, 

h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním 

povolením, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem 

autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným 

povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném 

pozemku nebo v nezastavěném území, 

i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 

j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě, 

k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4, 

l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4, 

m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1, 

n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo 

o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. 

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h), 

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) písm. f) nebo 

odstavce 2 písm. e) nebo m), 

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p), 

q), s), t), u) nebo w) písm. a), d), g), i), j), k) nebo m) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g), 

d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y) nebo z) 

písm. b), c), e), h), l), n), o) nebo p) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o). 

 

 

§ 179 

 

(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 

b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo 

c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

 

(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 
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b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší některou 

z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo 

c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

 

 (3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při 

odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění 

dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest, 

b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129, 

c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby, 

d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129, 

e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, 

f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137, 

i) neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139, 

j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo 

k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

 

(4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že 

a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129, 

b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, 

c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s 

rozhodnutím podle § 135 nebo 136, 

e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137, 

f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo 

g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129. 

 

(5) Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že 

a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1, 

b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4. 

 

(6) Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 

155 poruší oznamovací povinnost nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1. 

 

(7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle 

odstavce 4 písm. a), d) nebo e), 

b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 

2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle 

odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 nebo 6.  

 

(8) Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení do 

10 000 Kč. 
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Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 

§ 180 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní 

smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, 

b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2, 

c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí 

vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, 

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo 

regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, 

anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 

e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 

120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,  

f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,  

g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, 

h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,  

i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,  

j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz 

stavebního úřadu podle § 122 odst. 4, k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním 

souhlasem,  

l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo 

přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4, m) užívá změnu stavby v rozporu s 

kolaudačním souhlasem,  

n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu 

podle § 120 odst. 2,  

o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,  

p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz 

stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,  

q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,  

r) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez souhlasu 

nebo povolení stavebního úřadu,  

s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením 

podle § 127 odst. 4,  

t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,  

u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124, 

v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou 

v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního 

úřadu, 

w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, nebo 

y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí 

stavebního úřadu. 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo 

veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán, 
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b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle  

§ 87 odst. 2, 

c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí 

vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4, 

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou 

anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi 

zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 

e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního 

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich 

vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

f) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 

rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

g) v rozporu s § 126 odst. 1 užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným  

v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby, 

nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové 

užívání umožní jiné osobě, 

h) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez 

souhlasu nebo povolení stavebního úřadu, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

i) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo 

povolením podle § 127 odst. 4, nebo takové užívání umožní jiné osobě, 

j) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123, nebo 

takové užívání umožní jiné osobě, 

k) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124, 

l) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu 

uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

m) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení 

stavebního úřadu, 

n) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, 

nebo 

o) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí 

stavebního úřadu. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu 

tím, že 

a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez 

souhlasu stavebního úřadu, 

b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v 

rozporu se souhlasem stavebního úřadu, 
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c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v 

chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v 

nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu, 

d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo společného 

povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného 

inspektora, 

e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo společného povolení nebo 

veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora, 

f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo společného 

povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného 

inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném 

pozemku nebo v nezastavěném území, 

g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo společným 

povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, 

opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby, 

h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním 

povolením, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem 

autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným 

povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném 

pozemku nebo v nezastavěném území, 

i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, 

j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě, 

k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4, 

l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4, 

m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1, 

n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo 

o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. 

 

(3) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h), 

b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) písm. f) nebo 

podle odstavce 2 písm. e) nebo m), 

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), 

p), q), s), t), u) nebo w) písm. a), d), g), i), j), k) nebo m) nebo podle odstavce 2 písm. d) 

nebo g), 

d) do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) písm. b), 

c), e), h), l), n), nebo o) nebo podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o). 

 

§ 181 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního 

deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, 

b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2, 

c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního 

plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu, 

d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo s 

regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané, 

anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem, 

e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba 

ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo 
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f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení, 

veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s 

nimi. 

 

(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při 

odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění 

dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest, 

b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129, 

c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby, 

d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129, 

e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, 

f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137, 

i) neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139, 

j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo 

k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost. 

 

(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že 

a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129, 

b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě 

stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, 

c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím 

podle § 135 nebo 136, 

d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s 

rozhodnutím podle § 135 nebo 136, 

e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137, 

f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo 

g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129. 

 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury 

dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1, 

b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4. 

 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí 

správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155 nebo nesplní 

povinnost podle § 117 odst. 1. 

(6) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f) nebo odstavce 

2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 4, 

b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo odstavce 2 

písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 

5. 
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HLAVA VII 

SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ  

 

 

§ 184a 

(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr 

nebo opatření uskutečněno, dokládá souhlas jeho vlastníka. Není-li žadatel o povolení změny 

dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení 

změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas 

společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.  

(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu 

dokumentace, nebo projektové dokumentace. 

(3) Souhlas není potřebný, je-li možné potřebná práva k pozemku nebo stavbě pro 

požadovaný stavební záměr nebo opatření vyvlastnit. 

(4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně u postupů podle části třetí hlavy III a části čtvrté 

hlavy I, které nejsou správním řízením. 

 

§ 184b 

 

(1) Je-li řízení podle stavebního zákona navazujícím řízením podle § 3 písm. g) zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, postupuje stavební úřad též podle § 9b až 9e zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

(2) V případě vedení navazujícího řízení podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí může veřejnost uplatnit připomínky nejpozději při veřejném ústním jednání, 

je-li konáno; jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li stavební úřad od ústního jednání, lze 

připomínky uplatnit ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

 

 

§ 190 

 

 (1) Obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních 

obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006. 

  

 (2) Obec, jejíž obecní úřad je obecným stavebním úřadem, může uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu s jinou obcí o tom, že pro ni bude vykonávat působnost stavebního úřadu; přitom 

postupuje podle správního řádu. Jinak pro takovou obec vykonává působnost obecného stavebního 

úřadu pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu leží. 

  

 (31) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů, s výjimkou 

a) stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové 

právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, 

za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení 

den nabytí účinnosti tohoto zákona, 

b) řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová 

právní úprava je pro obviněného příznivější, 

c) řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy se jednání obviněného 

nepovažuje za porušení stavební kázně; v takovém případě se řízení zastaví, 

d) řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle zvláštního právního předpisu. 
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 (42) Neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy dokončí stavební úřad, který 

se stal příslušným k vedení řízení v dané věci podle tohoto zákona. 

  

 (53) U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 

provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů. 

  

 (64) V případě pochybnosti příslušný krajský úřad stanoví, který stavební úřad povede 

neukončená řízení. 

 

 

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. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 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. 

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 13 odst. 6, § 14 odst. 2, § 21 odst. 4, § 26 odst. 

2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 6, § 40 odst. 4, § 42 odst. 8, § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1, § 55 

odst. 7, § 61 odst. 3, § 64 odst. 6, § 66 odst. 5, § 78a odst. 10, § 86 odst. 6, § 87 odst. 5, § 92 odst. 

5, § 94c odst. 3, § 94l odst. 7, § 94p odst. 7, § 94s odst. 7, § 94y odst. 8, § 95 odst. 7, § 96 odst. 

11, § 96a odst. 7, § 99 odst. 2, § 100 odst. 3, § 105 odst. 9, § 106 odst. 5, § 110 odst. 5, § 115 

odst. 6, § 116 odst. 8, § 117 odst. 8, § 122 odst. 7, § 122a odst. 6, § 123 odst. 5, § 125 odst. 6, § 

127 odst. 6, § 128 odst. 8, § 134 odst. 7, § 138 odst. 5, § 143 odst. 5, § 150 odst. 4, § 155 odst. 2, 

§ 157 odst. 4 a § 162 odst. 7. 
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ČÁST DRUHÁ 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 7 

 

 (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v 

takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů. 

  

 (2) Vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 

50 hektarů je povinen zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností 

stanovených v § 5, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí 

hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní 

Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.1m) 

 

(3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji 

označovat a udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky. 

 

§ 23  

 

 Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor 

kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v 

přenesené působnosti také orgány krajů2a) a orgány obcí.  

  

Ministerstvo 

 

§ 24  

 

 (1) Ministerstvo na úseku požární ochrany  

  

a) schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,  

  

b) zpracovává návrh rozpočtu hasičského záchranného sboru a návrh na poskytnutí dotací 

občanským sdružením,  

  

c) poskytuje účelové dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,  

  

d) zabezpečuje uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu na investiční dotace na 

pořízení a obnovu požární techniky a staveb sloužících pro výkon služby jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí pro obce, jejichž jednotky požární ochrany jsou určeny požárním 

poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen "vybrané obecní úřady"), 

nebo se podílí na úkolech obce, které plní v přenesené působnosti státní správy podle tohoto zákona 

nebo zvláštních právních předpisů,  

  

e) po projednání s Ministerstvem obrany organizuje požární ochranu pro období stavu ohrožení 

státu a válečného stavu a zabezpečuje přípravu na činnost v tomto období,2b)  
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f) řídí výkon státní správy,  

  

g) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,  

  

h) kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá hasičským záchranným sborům krajů,  

  

i) řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární 

ochrany,  

  

j) zabezpečuje výzkum a vývoj,  

  

k) stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjišťování těchto 

příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,  

  

l) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a 

podílí se na jejím zabezpečování,  

  

m) vytváří a provozuje informační systém požární ochrany,  

  

n) na vyžádání hasičského záchranného sboru kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při 

posuzování dokumentace staveb a technologií zvláštního významu,  

  

o) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek požární ochrany a ústřední 

řízení záchranných prací,  

  

p) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek požární 

ochrany,  

  

r) zabezpečuje provádění požárně technických expertíz, 

  

s) zajišťuje mezinárodní spolupráci hasičského záchranného sboru., 

 

t) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury a uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení pro 

stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury14) z hlediska požární ochrany. 

 

 (2) Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky 

požární ochrany technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a činností, u nichž hrozí 

nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, věcných prostředků požární 

ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.  

  

 (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické podmínky požární 

ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření 

ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě 

ohrožení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek 

požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů 

stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím 

podmínky požární ochrany staveb. 

 

§ 31 

(1) Státní požární dozor se vykonává 

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 
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b) posuzováním 

1. územního a regulačního plánu, 

2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících 

se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5, 

3. dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 

stavebního zákona, 

4. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), 

g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, 

5. projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v 

§ 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení, 

6. dokumentace ke změně v užívání stavby, 

7. dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení 

změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení 

zabezpečovacích prací, k povolení výjimky;  

posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního 

předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární 

bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor. 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených 

podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných 

stanovisek, 

d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních předpisů,1i) 

z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení (§ 6a), 

e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, 

f) zjišťováním příčin vzniku požárů, 

g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) až d)], 

h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 

  

(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán vykonávající 

státní požární dozor stanoví lhůtu pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků orgánu 

vykonávajícímu státní požární dozor. 

 

(3) Státní požární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevykonává 

a) u staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního 

zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 

stavebního zákona, 

b) u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s 

výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících 

charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro 

více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit 

pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření 

podporujícími plyny, 

c) u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u 

staveb uvedených v písmenech a) a b). 

 

(4) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko nebo stanovisko vyžadované 

zvláštním právním předpisem.3d) 

 

§ 31 

Výkon státního požárního dozoru 
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(1) Státní požární dozor se vykonává 

a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, 

b) posuzováním 

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby 

nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8, 

2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 

vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8. 

3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. 

e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení, 

4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou 

rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2, 

5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a 

c) stavebního zákona, 

6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) 

stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci 

s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny, 

7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního 

zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní 

budovy určené souborně pro více než 50 osob, 

8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně 

projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou 

schvalovány v režimu stavebního povolení, 

9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu 

výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v 

bodech 3 až 8, 

10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci 

k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení 

nezbytných úprav, 

11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle 

§ 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního 

zákona. 

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního 

právního předpisu13) nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro 

posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je 

vykonáván státní požární dozor, 

 

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající 

z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících 

z vydaných stanovisek, 

d) posuzováním a typovým schvalováním zařízení dálkového přenosu určeného pro účely 

Hasičského záchranného sboru České republiky, 

e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, 

f) zjišťováním příčin vzniku požárů, 

g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) 

až d)], 

h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto 

opatření. 

 

(2) V protokolu o kontrole provedené podle odstavce 1 písm. a) nebo g) orgán 

vykonávající státní požární dozor stanoví kontrolované osobě lhůtu pro podání písemné 
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zprávy o odstranění nedostatků uloženém podle odstavce 1 písm. h) orgánu vykonávajícímu 

státní požární dozor. 

 

(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených 

požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona. 

 

(4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) 

předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení. 

 

§ 32 

 

Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) u staveb, které se mají 

uskutečnit na území dvou nebo více krajů, nebo u staveb, které si vyhradí. 

  

§ 32 

 

 Ministerstvo vykonává státní požární dozor podle § 31 odst. 1 písm. b) a c)  

a) u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů,  

b) u staveb, které si vyhradí,  

c) u zařízení podle § 31 odst. 1 písm. d). 

 

 

 

§ 95 

 

Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení 

 

 Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád s výjimkou rozhodování podle § 68 

odst. 2 a § 73 odst. 3. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad 

pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas jsou závazným 

stanoviskem podle správního řádu11) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony 

podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Stanoviska uplatněná k návrhu regulačního 

plánu nejsou správním rozhodnutím. 
__________________ 
1m)  § 46 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb. 
13)  Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č. 1907/2006, v platném znění. 
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ČÁST TŘETÍ 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

§ 14 

Obnova kulturních památek 

 

 (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování 

nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem 

vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní 

památku, závazné stanovisko krajského úřadu. 

  

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je 

v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, 

nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen 

k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a 

osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním 

úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím 

pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona 

vyloučena (§ 6a, § 17). 

  

(3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou 

z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze 

tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání 

kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného 

záměru. 

  

(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn 

staveb, terénních úprav1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, 

prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9), 

nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, 

terénními úpravami1), umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími 

pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným 

stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní 

památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu. V souladu se závazným stanoviskem 

uvedených správních orgánů rozhoduje stavební úřad také ve společném územním a 

stavebním řízení podle stavebního zákona. 

 

(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě 

stavbu, změnu stavby, terénní úpravy 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo 

udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad 

dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

nebo, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu. 

 

(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po 

předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na 

její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží 

odborná organizace státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve 
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lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče 

ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů 

nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá 

závazné stanovisko bez tohoto vyjádření. 

  

(7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, 

změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin 

nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant 

projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění 

podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná 

organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému 

dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné 

vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li 

o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu. 

  

(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi (dále jen „restaurování“), mohou provádět fyzické osoby na základě 

povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, 

uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. 

  

(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové 

péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace. 

  

(10) Podrobnosti o podmínkách pro dokumentaci obnovy a pro provádění obnovy kulturních 

památek stanoví obecně závazný právní předpis. 

 

§ 26  

Ministerstvo kultury  

 

 (1) Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v České 

republice.  

  

 (2) Ministerstvo kultury  

  

a) zpracovává prognózy, koncepce a návrhy dlouhodobých výhledů rozvoje státní památkové péče,  

  

b) sestavuje, vyhlašuje a provádí programy komplexní péče o kulturní památky a vytváří pro ni 

všestranné podmínky, posuzuje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy 

kulturních památek,  

  

c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje, a dále 

stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková rezervace, nebo 

nemovitá věc nebo soubor nemovitých věcí zapsané na Seznamu světového dědictví18b), a ve vztahu 

k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,  

  

d) je dotčeným orgánem k projednání návrhu opatření obecné povahy podle § 6a,  

  

e) usměrňuje kulturně výchovné využívání národních kulturních památek a kulturně výchovné 

využívání ostatních kulturních památek v souladu se zájmy státní kulturní politiky,  

  

f) koordinuje vědeckovýzkumnou činnost v oboru státní památkové péče,  
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g) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči,  

  

h) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově 

pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání,  

  

i) zabezpečuje mezinárodní spolupráci v oboru státní památkové péče,  

  

j) vydává statut odborné organizace státní památkové péče, která je státní příspěvkovou organizací s 

celostátní působností,  

  

k) plní další úkoly stanovené mu tímto zákonem.  

  

     (3) Ministerstvo kultury je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury31) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, 

krajských úřadů a obecních úřadů v oblasti státní památkové péče.  
 
________________________ 
31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry 

transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009.“. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 19 

Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území 

 

 (1) Rozhodnutí o umístění Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které 

nesouvisí s dobýváním, může vydat povolit příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen 

na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s 

obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby 

nebo zařízení. 

  

(2) Žadatel o vydání rozhodnutí o povolení umístění stavby nebo zařízení v chráněném 

ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle 

odstavce 1.  

 

          (3) Ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury27), které mají být umístěny v chráněném ložiskovém území, 

uplatňuje závazné stanovisko z hledisek odstavce 1 Český báňský úřad, který je rovněž 

dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury. 

 
________________________ 
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry 

transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009.“. 

 

§ 33 

Řešení střetů zájmů 

 

 (1) Jestliže jsou využitím výhradního ložiska ohroženy objekty a zájmy chráněné podle 

zvláštních předpisů, 11) objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány 

a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné 

součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití výhradního ložiska při 

zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů. 

  

(2) Organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a 

dobývání dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana 

objektů a zájmů podle odstavce 1, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém 

rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska. Dohoda 

je platná, jestliže krajský úřad do 1 měsíce od jejího předložení nevyjádří s dohodou nesouhlas. 

Povinnost uzavřít dohodu se nevztahuje na případy, kdy střety zájmů byly vyřešeny při stanovení 

chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, popřípadě při projektování, výstavbě nebo 

rekonstrukci dolu a lomu a jestliže postup při jejich řešení stanoví zvláštními předpisy. 11) 

  

(3) Nedošlo-li k dohodě podle odstavce 2 nebo jestliže krajský úřad nesouhlasí s dohodou, 

rozhodne o řešení střetů zájmů Ministerstvo průmyslu a obchodu po projednání s ministerstvem 

životního prostředí České republiky a Českým báňským úřadem v součinnosti s ostatními 

dotčenými ústředními orgány státní správy, a to s přihlédnutím ke stanovisku krajského úřadu. 
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(4) Organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, je 

povinna doložit obvodnímu báňskému úřadu, že střety zájmů byly vyřešeny. 

  

(5) Ochranná opatření, která musí být provedena na stavbách a zařízeních nesouvisejících s 

dobýváním výhradního ložiska, nařídí příslušný stavební úřad v dohodě s obvodním báňským 

úřadem vlastníku dotčených staveb a zařízení jako nezbytnou úpravu.17) Jde-li o stavby a zařízení, 

která byla vybudována před stanovením dobývacího prostoru, uskuteční se ochranná opatření na 

náklad organizace. 

  

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na zařazení příslušných prací do plánu 

zajištění důlních děl a lomů nebo do plánu likvidace hlavních důlních děl a lomů. 

  

(7) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při 

vymezení zastavěného území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním a stavebním 

řízení podle zvláštního právního předpisu10), stavebním nebo společném územním a stavebním 

řízení podle stavebního zákona. V uvedených případech se postupuje podle správního řádu. 
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ČÁST PÁTÁ 

 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 13 

Využití výsledků geologických prací při územním plánování 

 

      (1) Orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 

geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 

předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 

hospodárné využití. 

 

     (2) Ministerstvo poskytuje orgánům územního plánování informace o výsledcích geologických 

prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. 

Ministerstvo uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci a 

závazné  stanovisko5c) při územním řízení z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby území. 

 

     (3) Ministerstvo může v zájmu racionálního postupu při územním plánování vymezit území se 

zvláštními podmínkami geologické stavby, zejména s předpokládanými ložisky nerostů nebo se 

zvlášť nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry, kde mohou stavební úřady vydat územní 

rozhodnutí jen na základě jeho závazného stanoviska5c). V území vojenských újezdů6) a v 

zájmových územích vojenské správy postupuje ministerstvo v dohodě s Ministerstvem obrany. 

    (4) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury23). 
________________________ 
23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry 

transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 

714/2009 a (ES) č. 715/2009.“. 

 

 

§ 25 

 

Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na řízení podle § 7. Pokud se v tomto 

zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím 

také společné územní a stavební řízení a společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje podle stavebního zákona. 
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ČÁST ŠESTÁ 

 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 8 

Povolení ke kácení dřevin 

 (1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno 

jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen 

po dohodě se silničním správním úřadem6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může 

orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem6a).  

  (2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy 

porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při 

správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy prováděném při provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto 

zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů 

předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 

požadavkům na ochranu dřevin. 

  (3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou 

charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem. 

  (4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen 

život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, 

oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. 

  (5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené 

zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se 

kácení dřevin zpravidla provádí. 

 (6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, 

v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním 

řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je 

nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán 

ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení 

přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, 

vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení 

nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 

Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného 

v řízeních podle věty první obdobně. 

 ____________________  

 6) § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 

186/2006 Sb. 
 6a) § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 175/2002 Sb. 

 6b) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24 

odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

 

§ 43 

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích 
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   (1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 

odst. 2, § 45h a 45i v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, 

schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda. 

 

   (2) Správním orgánem příslušným k udělení výjimky podle odstavce 1 je Ministerstvo životního 

prostředí.  Ministerstvo po obdržení žádosti o výjimku předloží tuto žádost do 60 dnů na jednání 

vlády. Do 30 dnů po projednání ve vládě vydá ministerstvo rozhodnutí podle usnesení vlády.  

 

   (3) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 a § 36 

odst. 2 lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v 

zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu 

předmětu ochrany zvláště chráněného území. 

 

   (4) Výjimky podle odstavce 3 uděluje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny. Jde-li o 

umístění nebo povolení záměru, který je projektem společného zájmu energetické 

infrastruktury, uděluje výjimku Ministerstvo životního prostředí. 

 

Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

§ 45h 

  (1) Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr,19c) který může samostatně nebo ve spojení s 

jinými významně ovlivnit příznivý stav předmětu předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho 

ochrany z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče zpracované orgánem ochrany 

přírody pro toto území. 

  (2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle 

zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí,19d) pokud § 45i nebo § 4 

odst. 4 nestanoví jiný postup. 

§ 45i 

  (1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále 

jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke 

stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný 

vliv na příznivý stav předmětu předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení 

žádosti. V případě politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva 

o jejím uplatňování, nebo její zadání, anebo návrh obsahu aktualizace či změny územně 

plánovací dokumentace. 

  (2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle 

§ 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto 

ustanovení a zvláštních právních předpisů.19d) Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo 

záměru na takové území, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv 

na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Politika územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního právního předpisu17). 

(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv 

podle § 45h odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení 

podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b). 

Nevyloučí-li výsledek posouzení podle tohoto odstavce významný negativní vliv koncepce nebo 

záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 

musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný negativní vliv 

vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí být 

také předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů 
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na životní prostředí. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují 

podle zvláštního právního předpisu17). 

  (3) Posouzení podle odstavce 2 nebo hodnocení podle § 67 mohou provádět pouze fyzické 

osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace (dále jen "autorizace"). Podmínkou pro udělení 

autorizace je bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky 

odborné způsobilosti. Autorizaci uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace se 

uděluje na dobu 5 let a prodlužuje se opakovaně o dalších 5 let za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem. Rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky a důvody pro 

odnětí autorizace stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem. Při 

posuzování odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie se postupuje 

podle zvláštního právního předpisů.19e) Autorizace k činnostem podle § 45h a 67 vzniká též marným 

uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. 

  (4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s autorizovanou 

činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, anebo se na něj podle zvláštního právního 

předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí, jako by nebyl odsouzen. Ministerstvo si za 

účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu19h) výpis z evidence 

Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 

trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  (5) V souladu se zvláštním právním předpisem19g) se autorizace podle odstavce 3 

nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České 

republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3, pokud prokáže, 

že 

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a 

 b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 3 podle právních předpisů jiného 

členského státu Evropské unie. 

  (6) O nesplnění požadavků podle odstavce 5 písm. a) a b) vydá Ministerstvo životního 

prostředí rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady podle 

odstavce 5 písm. a) a b). 

  (7) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 6, činnosti podle odstavce 3 mohou být 

vykonávány nejdéle po dobu jednoho roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro 

vydání tohoto rozhodnutí. 

  (8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej 

může schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování vlivů na 

životní prostředí19d) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý 

stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za 

podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Tím nejsou dotčeny ochranné 

podmínky zvláště chráněných území. 

(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, 

jej může schválit, jen pokud na základě stanoviska, případně závěru zjišťovacího řízení, podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí3b) taková koncepce nebo záměr nebude mít 

významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 

nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. 

Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona tím není dotčena. 

  (9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení 

bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze 

z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních 

opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky 

významných lokalit podle odstavce 11. Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže významný 

negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

oblasti a neexistuje variantní řešení bez významného negativního vlivu, lze schválit jen 
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variantu s nejmenším možným významným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých 

důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení kompenzačních opatření nezbytných 

pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti 

nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou 

závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. 

Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo 

zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou 

lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě. 

  (10) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo 

prioritními druhy, lze koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, 

veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné 

naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se 

stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom případě na základě dožádání 

příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode dne odeslání žádosti o stanovisko podnětu do 

dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle odstavce 9 

obdobně. 

  (11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na životní 

prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán ochrany přírody může stanovit pouze tato 

kompenzační opatření. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu 

opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí být 

zahrnuta do koncepce. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely záměru stanoví 

rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu příslušného ke schválení záměru; 

uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení 

vedeného příslušným orgánem. O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění 

informuje příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které 

informuje Komisi. 

(11) Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu 

opatření k jejich zajištění, stanoví orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření musí 

být zahrnuta do koncepce před jejím schválením. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro 

účely záměru, včetně způsobu a doby sledování nezbytných pro vyhodnocení jejich účinnosti, 

stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě  podnětu orgánu příslušného ke 

schválení záměru. Kompenzační opatření může orgán ochrany přírody stanovit pouze 

v případě, že shledá naplnění naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu podle 

odstavce 9 nebo důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých 

důsledků nesporného významu pro životní prostředí podle odstavce 10. Ode dne odeslání 

podnětu do dne uložení kompenzačních opatření orgánem ochrany přírody lhůty 

v příslušných řízeních neběží. Uložená kompenzační opatření musí být zajištěna před 

realizací záměru. Zajištění kompenzačních opatření potvrdí vyjádřením orgán ochrany 

přírody, který je stanovil. Uložení kompenzačních opatření je důvodem pro stanovení 

odkladu vykonatelnosti rozhodnutí, kterým se záměr schvaluje, a to do dne vydání vyjádření 

orgánu ochrany přírody, kterým bude zajištění kompenzačních opatření potvrzeno. 

 

(12) O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje 

příslušný orgán ochrany přírody neprodleně Ministerstvo životního prostředí, které 

informuje Komisi. 

 

(13) Náležitosti posouzení podle odstavce 2 stanoví Ministerstvo životního prostředí 

vyhláškou. 

___________________  
 1e) Směrnice Rady 92/43/EHS. 
 1g) Směrnice Rady 92/43/EHS. 

 4c) Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků. 
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 17) Zákon č. 183/2006 Sb. 

 19a) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o 

rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých 

zákonů (zákon o rybářství), zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 19b) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 19c) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 19d) Zákon č. 244/1992 Sb. 

 Zákon č. 100/2001 Sb. 

 19e) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 

 19f) § 20 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb. 

 19g) § 5 zákona č. 18/2004 Sb. 

 19h) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 67 

Povinnosti investorů 

  (1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné 

zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona 

(dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu 

dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále 

jen "biologické hodnocení"), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k 

povolení zamýšleného zásahu. Podrobnosti biologického hodnocení upraví Ministerstvo životního 

prostředí obecně závazným právním předpisem. 

  (2) Provedení biologického hodnocení podle odstavce 1 se neuloží, pokud je součástí jiného 

ekologického hodnocení podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního 

prostředí33) a splňuje zároveň požadavky na biologické hodnocení. 

 (3) Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 se využívá jako 

podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody. 

  (4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných právních předpisů nebo z výsledku 

biologického hodnocení podle odstavce 1 či 2 potřeba zajištění přiměřených náhradních opatření k 

ochraně přírody (například vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin), je 

investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. O rozsahu a nezbytnosti těchto opatření 

rozhodne orgán ochrany přírody. 

 ____________________  
 33) Zákon č. 17/1992 Sb. 

§ 67 

Povinnosti investorů 

 

   (1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné 

zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto 

zákona (dále jen "investor"), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení 

vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy33). V případě pochybností o závažnosti 

zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem může ten, kdo jej zamýšlí 

uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody. Orgán ochrany přírody 

vydá odůvodněné stanovisko k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů chráněných 

tímto zákonem do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Součástí hodnocení podle věty první je 

návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště 

chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Náležitosti hodnocení stanoví 

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

(2) Hodnocení podle odstavce 1 se použije jako součást posouzení vlivů na životní 

prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud splňuje zároveň 

požadavky tohoto zákona. 
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(3) Hodnocení podle odstavce 1 je součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či 

závazného stanoviska podle tohoto zákona. Hodnocení investor předloží také v elektronické 

podobě.  

(4) Vyplyne-li z tohoto zákona, z jiných právních předpisů nebo z výsledku hodnocení 

podle odstavce 1 potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění 

negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato 

opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán 

ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona. 

___________________  

 38) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 39)

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
 39a)

 § 32 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

§ 79 

Působnost Ministerstva životního prostředí 

 (1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v 

České republice. 

  (2) Ministerstvo životního prostředí 

 a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v 

České republice, 

 b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny, 

 c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v 

zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání, 

 d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a 

krajiny, 

 e) podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských 

společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť, 

 f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny, 

 g) řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků a 

plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem. 

  (3) Ministerstvo životního prostředí dále 

 a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability podle § 

4 odst. 1, 

 b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných 

mezinárodními úmluvami podle § 5 odst. 7, 

 c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, 

vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 5 

odst. 8 až 11, 

 d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech 

mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v národních 

parcích a v národních přírodních rezervacích, 

 e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy 

právních předpisů, kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území, 

 f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává 

povolení k vývozu zvláště chráněných nerostů podle § 53, 

 g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území 

přírodních rezervací a přírodních památek, 

 h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní parky, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště 
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chráněných území a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních 

parků podle § 38, 

 i) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí, 

národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště 

chráněných území a dále ptačích oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; 

oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních 

rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území 

katastrálním úřadům, 

 j) oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu podle § 45a odst. 4 

a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2, 

 k) zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je do ústředního seznamu a 

zveřejňuje je prostřednictvím internetu, 

 l) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10, 

 m) ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody, vlastníky a nájemci pozemků, 

občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje a schvaluje záchranné programy 

podle § 52, 

 n) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1, 

 o) vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle § 79a odst. 2 písm. b), 

 p) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené 

působnosti, Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí, 

 q) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z 

hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, 

 r) zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud 

nebyly zřízeny jiným zákonem41), 

 s) je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče 

a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní, 

 t) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří 

součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a 

stavby na území správních obvodů správ, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy. 

 

(4) Ministerstvo životního prostředí je dotčeným orgánem při posuzování zralosti 

projektů společného zájmu energetické infrastruktury49) a ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury vykonává 

státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, 

obecných úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a Agentury. 

 

  (4) (5) Ministerstvo životního prostředí dále vydává vyhlášky, kterými se 

 a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, 

evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území 

České republiky, 

 b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a 

podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4 odst. 1, 

 c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, 

 d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba 

povolení podle § 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto 

pozemky užívají, a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle § 8 odst. 

5, 

 e) stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění 

provozovatelem při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací podle § 10 

odst. 5, 
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 f) vymezují zóny ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí 

podle § 17 odst. 2 a § 27 odst. 2, 

 g) stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh osob osvobozených od poplatku, 

vzor potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných 

míst na území národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle § 24 

odst. 3, 

 h) vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná 

pásma těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují 

nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území národních 

parků a jejich ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich ochrany, 

 i) stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, náležitosti a 

obsah záměru podle § 40 odst. 1, podrobnosti o vedení ústředního seznamu a určuje organizační 

složka státu pověřená vedením ústředního seznamu podle § 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu 

označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle § 42 odst. 5 

a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i mapových podkladech podle § 

47 odst. 3, 

 j) stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39 odst. 1, způsob označení smluvně 

chráněného území a smluvně chráněného území památného stromu v terénu i mapových podkladech 

podle § 39 odst. 2, 

k) stanoví náležitosti posouzení podle § 45i odst. 13, 

 k) l) stanoví způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu i 

mapových podkladech podle § 45c odst. 1, obsah a náležitosti souhrnů doporučených opatření pro 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3 a způsob označení ptačích oblastí v 

terénu i mapových podkladech podle § 45e odst. 7, 

 l) m) stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení 

autorizace a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3, 

 m) n) stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

podle § 48, seznam zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich přirozeného výskytu a dále 

bližší podmínky jejich ochrany, 

 n) o) stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor 

osvědčení podle § 54 odst. 11, 

 o) p) stanoví podmínky poskytování finanční náhrady podle § 58 odst. 4, vzor 

uplatnění nároku, jeho náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven 

jiným předpisem, 

 p) q) stanoví podrobnosti postupu při převodech práva hospodaření podle § 60 odst. 3 

zákona, 

 q) r) stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu dotčených pozemků a 

biologickém hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1, 

 r) s) stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 

a náležitosti dohody o jeho poskytování, 

 s) t) zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající z mezinárodních závazků, 

 t) u) stanoví podle § 81 odst. 9 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro 

výkon stráže přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody, 

 u) v) stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání stejnokroje a označení 

pracovníků ochrany přírody podle § 82 odst. 2, 

 v) w) stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. 

do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7, 

 w) x) zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana zvláště chráněných území 

vyhlášených podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními orgány státní správy. 

  (5) (6) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního 

prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení. 

 ____________________  
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 40b) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu. 
 41) Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 90 

Ustanovení společná 

  (1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům a politikám, 

které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním řízení. Souhlasy a 

závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního 

právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu. Odkladný účinek odvolání je 

vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu 

činnosti podle § 66 a odebrání rostlin a živočichů podle § 89. 

(2) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní rozhodnutí nebo stavební povolení, 

rozumí se tím také společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního 

zákona. 

  (2) (3) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se nevztahují na činnosti konané v přímé 

souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu43b), zejména z důvodu výcviku nebo cvičení 

ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody z důvodu obrany státu v 

těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z 

důvodů zajišťování obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení 

ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo 

vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí zabezpečí, aby stupeň poškození přírody 

nepřekročil nezbytně nutnou míru. 

  (3) (4) Při hornické činnosti v dobývacím prostoru výhradních ložisek nerostů44) lze 

povinnosti podle § 10 odst. 2, § 11 odst. 1 a 2 a § 51 odst. 2 uplatnit jen v dohodě s osobou 

oprávněnou k výkonu hornické činnosti podle zvláštního předpisu.45) 

  (4) (5) Nápravné opatření podle § 86 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na 

chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodních 

stanovištích vymezených v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů46a) vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů46a). Zahájené řízení o uložení 

nápravného opatření podle § 86 orgán ochrany přírody přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické 

újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodních 

stanovištích vymezených v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů46a) zahájeno řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů46a). 

  (5) (6) Státní přírodní rezervace vyhlášené podle § 4 odst. 3 zákona č. 40/1956 Sb., o státní 

ochraně přírody, se převádějí do kategorie národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních 

rezervací (§ 33), národních přírodních památek (§ 35) nebo přírodních památek (§ 36). Kategorizaci 

těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

  (6) (7) Chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy vyhlášené 

podle § 5 zákona č. 40/1956 Sb. se vyhlašují za národní přírodní památky či přírodní památky (§ 35 

a 36). Kategorizaci těchto území stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným 

právním předpisem. 

  (7) (8) Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky vyhlášené podle § 6 zákona 

č. 40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky (§ 36), pokud nebudou zařazeny do kategorie 

národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33) nebo národních přírodních 

památek (§ 35) Ministerstvem životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

  (8) (9) Stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. za chráněné 

přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky se tímto prohlašují památnými stromy (§ 46). 

  (9) (10) Národní parky a chráněné krajinné oblasti vyhlášené podle § 8 zákona č. 40/1956 

Sb. jsou nadále chráněny jako národní parky (§ 15) a chráněné krajinné oblasti (§ 25). 
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  (10) (11) Oblasti klidu vyhlášené obecně závaznými právními předpisy okresních národních 

výborů47) se tímto prohlašují za přírodní parky (§ 12). 

  (11) (12) Dosavadní ochranu zvláště chráněného území, vyhlášeného podle dřívějších 

předpisů před účinností tohoto zákona ústředním orgánem státní správy, jež přešlo do kategorie 

přírodní rezervace nebo přírodní památka, může Ministerstvo životního prostředí zrušit obecně 

závazným právním předpisem v případě, kdy je na tomto území nově vyhlášeno zvláště chráněné 

území okresním úřadem, krajským úřadem, Agenturou nebo správou národního parku podle tohoto 

zákona, nebo za podmínek stanovených v § 45. 

  (12) (13) Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 a § 12 se nevztahují na činnosti konané v přímé 

souvislosti se správou státních hranic.47a) Případné poškozování přírody z důvodu správy státních 

hranic v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. 

  (13) (14) K zajištění přehledu o pozemcích v obvodu své působnosti pro účely ochrany 

přírody a pro vymezování zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem jsou orgány 

ochrany přírody a organizační složka státu pověřená správou ústředního seznamu oprávněny 

využívat bezplatně údajů katastru nemovitostí.47b) 

  (14) (15) Činnosti zakázané nebo omezené bližšími ochrannými podmínkami uvedenými v 

právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, státní 

přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky, chráněná naleziště, 

chráněné parky a zahrady a chráněné studijní plochy a jejich ochranná pásma podle zákona č. 

40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se nadále považují za činnosti vázané na souhlas orgánu 

ochrany přírody podle § 44 odst. 3. 

  (15) (16) V řízeních podle jiných právních předpisů, v nichž mohou být dotčeny zájmy 

chráněné tímto zákonem, jsou orgány ochrany přírody dotčenými orgány. 

  (16) (17) Zákazy vstupu a vjezdu stanovené tímto zákonem se nevztahují na pracovníky 

orgánů ochrany přírody a stráže ochrany přírody při plnění povinností plynoucích z tohoto zákona.  

 (17) (18) Orgány ochrany přírody poskytují předběžné informace podle správního řádu47c). 

 ____________________  
 Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně státu. 

 41) Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 43) Zákon č. 71/1967 Sb. 

 43a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 43b) Zákon č. 222/1999 Sb. 

 44) § 11 zákona č. 44/1988 Sb. 

 45) § 15 až 19 zákona č. 44/1988 Sb. 
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 46) Např. zákon č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 53/1966 

Sb., zákon č. 23/1962 Sb., zákon č. 102/1963 Sb. 
 46a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 
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ČÁST SEDMÁ 

 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 17 

 Ministerstvo životního prostředí 

 a)  uplatňuje  podle § 5 odst. 2 stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním  plánům  obcí,  

ve  kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu,  který  řeší  celé území hlavního města Prahy, a k 

návrhům na samostatné vymezení  zastavěného  území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je 

sídlo kraje, 

 

   b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích  prostorů,  je-li  

navrhovaným  řešením  dotčen  zemědělský půdní fond o  výměře nad 20 ha, 

 

   c) uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních 

komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a 

více krajů, 

 

   d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, 

má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí 

s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle §  

11b odst. 2, 

 

   e) řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a dozírá, jak orgány 

ochrany zemědělského půdního fondu nižšího stupně na tomto úseku plní své úkoly, 

 

   f) vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky životního prostředí a 

zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů, 

 

   g) vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o ochraně 

zemědělského půdního fondu, 

 

   h) provádí kontrolní činnost  a  dává  orgánům  ochrany zemědělského  půdního  fondu podněty k 

tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad, 

 

   i) zasílá  podle §  3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 

půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, 

 

   j) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a jím 

uložených opatření k nápravě, 

 

   k) ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných 

souhlasů, 

 

   l) je odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo správou národního 

parku a , 

 

   m) je  dotčeným  správním  úřadem  podle  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li 

být dotčeny  pozemky  náležející  do  zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha., 
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   n) dává vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení veřejné technické 

infrastruktury, jde-li o záměr, který je projektem společného zájmu energetické 

infrastruktury38); je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury a 

   o) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy za zemědělského půdního 

fondu, má-li být zemědělská půda dotčena stavbou projektu společného zájmu energetické 

infrastruktury38); u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává 

potvrzení o ukončení rekultivace podle §  11b odst. 2. 

___________ 
38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST OSMÁ 

 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 4  

Osvobození od daně  

(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny  

a) pozemky ve vlastnictví České republiky,  

b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,  

c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a 

jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad 

a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost, 

d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového 

objektu prohlášeného za kulturní památku, který je 

1. ve vlastnictví České republiky, nebo 

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 

Ministerstvem kultury a vlastníkem, 

e) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se 

zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a 

registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské 

společnosti nebo sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,  

f) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se 

zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových 

organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných 

organizací, 

g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící 

1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku, 

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské 

podnikání,  

3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní 

povahy vedené Ministerstvem kultury,  

4. knihovně vedené v evidenci knihoven,  

5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,  

6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,  

7. zařízení sociálních služeb,  

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,  

h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící 

výlučně 

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady, 

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady, 

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů, 

4. pro třídění a sběr odpadů, 

5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů, 

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních 

předpisů upravujících odpady, 

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, 

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,  

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná 

energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům, 
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10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají 

teplo spotřebitelům, 

11. pro čistírny odpadních vod, 

12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona, 

i)  pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího 

pohřebnictví,  

j)  pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou 

národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných 

oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,  

k)  pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky 

ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným 

způsobem využívat,  

l)  pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,  

m)  zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem 

následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým 

zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,  

n)  v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního 

zákona 

1. upravující vodní tok, 

2. přehrady, 

3. sloužící ochraně před povodněmi, 

4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků, 

5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i  určenou 

k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo 

7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení 

podle energetického zákona, 

o)  pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní 

komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a 

přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem 

speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto 

staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,  

p)  části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního 

a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody 

elektrické energie a plynů,  

r)  pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných 

studijních programů,  

s)  pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, 

zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení, 

t)  pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,  

u)  pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,  

v)  pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak 

obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků 

takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území podle 

stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona obce, jestliže tak obec 

stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním 

číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, 

w)  pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu 

jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů. 

x)  nejdéle na dobu 5 let pozemky ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona 

upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je 

vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých 
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věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně 

obecně závaznou vyhláškou. 

(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou 

jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby 

nebo zdanitelné jednotky. 

(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li 

užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo 

propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou 

osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. 

d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, 

pronajímány nebo propachtovány. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a t) jsou osvobozeny 

od daně z pozemků, není-li k nim zřízeno právo stavby.  

(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1  

písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.  

(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.  

 

 

§ 6 

Sazba daně 

 

(1) Sazba daně činí u pozemků 

orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %, 

trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 

0,25 %. 

 

(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u 

a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro 

zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství   1,00  Kč, 

průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání

         5,00  Kč, 

stavebních pozemků        2,00  Kč, 

ostatních ploch        0,20  Kč, 

zastavěných ploch a nádvoří       0,20  Kč. 

 

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí zdanitelnou stavbou 

nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou 

bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje 

nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě 

veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše 

nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění 

zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j). Pozemek přestane 

být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou 

předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení 

autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy. 

 

(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel 

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 
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3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech16e) a ve Františkových Lázních, 

Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 

4,5 v Praze; 

pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního 

sčítání lidu; 

pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven 

v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění 

koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. 

 

(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 

evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a 

nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, 

včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou. 

 

(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit 

rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se 

sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2. 

 

§ 9 

Osvobození od daně  

(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny  

a)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky,  

b)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území 

se nacházejí,  

c)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými 

zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle 

mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad  

a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost, 

d)  zdanitelné stavby veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, 

který je 

1. ve vlastnictví České republiky, nebo 

2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 

Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový 

rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími 

způsoby využití objektu, 

e)  zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví registrovaných 

církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a 

náboženské společnosti sloužící k vykonávání náboženských obřadů a k výkonu duchovní 

správy těchto církví a náboženských společností,  

f)  zdanitelné stavby, které jsou budovou, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví obecně 

prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, 

mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,  

g)  (zrušeno)  

h)  (zrušeno) 

i)  zdanitelné stavby 

1. vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené 

k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 

3. k závlaze a odvodňování pozemků, 

4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle 

energetického zákona, 
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j)  zdanitelné stavby drah a na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu 

s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu 

užívány k veřejné dopravě,  

k)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící  

1. školám a školským zařízením zapsaným ve školském rejstříku, 

2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské 

podnikání,  

3. muzeím a galeriím, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní 

povahy vedené Ministerstvem kultury,  

4. knihovnám vedeným v evidenci knihoven, 

5. veřejným archivům podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,  

6. zdravotnickým zařízením uvedeným v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,  

7. zařízením sociálních služeb,  

8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,  

9. spolkům zdravotně postižených občanů. 

l)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,  

m)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící výlučně 

1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady, 

2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady, 

3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů, 

4. pro třídění a sběr odpadů, 

5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů, 

6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních 

předpisů upravujících odpady, 

7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, 

8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,  

9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná 

energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům, 

10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo 

spotřebitelům, nebo 

11. jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování, 

n)  zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví 

držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou 

společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v rozsahu, v jakém slouží k 

jejich trvalému bydlení, 

o)  zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví  

1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně 

posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo 

2. držitele průkazu ZTP/P, 

p)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky kulturních památek po provedení stavební úpravy, 

počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního souhlasu, a to na dobu 8 let,  

r)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky na dobu pěti let od roku následujícího po provedení 

změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém 

využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, nejde-li o její přímé 

spalování,  

s)  zrušeno  

t)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho 

územním obvodu,  

u)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,  

v)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví veřejných vysokých škol. 
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w)  nejdéle na dobu 5 let zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně 

podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené nebo zřízené pro účely realizace 

investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě 

osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí zdanitelné 

stavby ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou. 

(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitelné stavby nebo zdanitelné 

jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části 

zdanitelné stavby nebo podlahová plocha zdanitelné jednotky podléhající osvobození k celkové 

podlahové ploše nadzemních částí zdanitelné stavby nebo podlahové ploše zdanitelné jednotky. 

(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle 

odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba. 

(4) Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a zdanitelné jednotky, které 

zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou 

osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo 

propachtovány; jsou-li pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu 

anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou užívány k podnikání. 

Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky uvedené v ustanovení odstavce 1 písm. e), f), u) a v) 

jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, nebo pronajímány 

nebo propachtovány. Osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. r) se 

nevztahuje na zdanitelnou stavbu a zdanitelnou jednotku, je-li centrálně vytápěna a napojena na 

systém rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.  

 (5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 

písm. d) až f), k), m) až r), u) až w) v daňovém přiznání. 

____________________  
16d)  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
16e)  § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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ČÁST DEVÁTÁ 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  

s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 38l  

 

Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně, slevy na dani podle § 

35ba a daňového zvýhodnění z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u plátce daně  

 

 (1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník plátci daně  

  

a) potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zástupce anebo pořadatele 

veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného plnění,  

  

b) smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v 

uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého 

stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzením banky o částce 

úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní 

příspěvek, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním 

úvěrem,  

  

c) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) stavebním povolením, 

společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby a po 

dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví,  

  

d) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. b) a c) výpisem z listu 

vlastnictví a v případě úvěru poskytnutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku 

uzavření úvěrové smlouvy stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby,  

  

e) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. e) výpisem z listu 

vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 

než garáž, sklep nebo komoru, ve vlastnictví anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt nebo o jednotku, 

která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, v nájmu, anebo dokladem o 

trvalém pobytu, jde-li o byt nebo o jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, 

sklep nebo komoru, v užívání,  

  

f) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) a g), potvrzením 

právnické osoby, že je jejím členem,  

  

g) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3 písm. f), výpisem z listu 

vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný dům nebo jednotku, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 

než garáž, sklep nebo komoru ve vlastnictví, anebo potvrzením právnické osoby o členství, je-li 

předmětem vypořádání podíl nebo vklad spojený s právem užívání bytu,  

  

h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvou o doplňkovém penzijním 

spoření, smlouvou o penzijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti 

poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzením penzijní společnosti nebo instituce 

penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací období,  
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i) smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona upravujícího pojistnou 

smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho 

soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části 

jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období,  

  

j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém 

zdaňovacím období,  

  

k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle 

zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání; jedná-li se o osobu s těžším 

zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla 

uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo 

rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém 

stupni nebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.  

  

 (2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení daně nebo záloh prokazuje 

poplatník plátci daně  

  

a) dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba 

odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem,  

  

b) rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu, 

uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího 

stupně,  

  

c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá 

jiný důchod z důchodového pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve 

třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého 

nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního 

důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím 

stupni,  

  

d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba 

odst. 1 písm. e),  

  

e) potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f),  

  

f) potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte 

poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat  

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a  

2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.  

  

 (3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník plátci 

daně  

  

a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která 

nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),  

  

b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem,  
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c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, 

potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti 

druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši,  

  

d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se 

soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,  

e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník 

vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí 

povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.  
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ČÁST DESÁTÁ 

 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

§ 4 

 

Obvod dráhy 

 

(1) Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím nebo společným povolením, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, pro umístění stavby dráhy. 

 

 (2) Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami 

vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. 

  

(3) Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní 

koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi 

pozemku, určeného k umístění dráhy a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby 

dráhy, pokud není dopravní cesta dráhy vedena po pozemní komunikaci. 

 

§ 7 

 

Stavební a společné územní a stavební řízení 

 

 (1) Speciálním stavebním úřadem3) pro stavby dráhy a stavby na dráze je drážní správní 

úřad. 

  

(2) Způsobilost stavby dráhy k užívání musí být před vydáním kolaudačního souhlasu 

kolaudací ověřena technicko bezpečnostní zkouškou. U staveb, které svým charakterem a účelem 

ovlivňují podmínky bezpečného a plynulého provozování dráhy a drážní dopravy, stanoví drážní 

správní úřad ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, též zavedení zkušebního provozu. Rozsah a podmínky technicko bezpečnostní zkoušky a 

zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis. 

 

 (3) Stavbu, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, lze zřizovat a 

provozovat jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. 

(3) Pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby na dráze, stavby, 

která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu 

dráhy, je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko drážního správního úřadu. 

V souhlasném závazném stanovisku drážní správní úřad stanoví podmínky pro zajištění 

bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany. Nesouhlasné stanovisko lze vydat 

pouze tehdy, pokud by stavbou mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz 

dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle věty druhé není možné toto riziko 

odstranit. 
 

§ 9 

 

(1) V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby, provádět hornickou činnost 

a činnost prováděnou hornickým způsobem, provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné 

odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky jen se 

souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím stanovených. 
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(2) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí 

pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, za účelem oprav, údržby a provozování dráhy, 

odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za účelem odstraňování jiných překážek 

omezujících provozování drážní dopravy. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků, 

popřípadě staveb na nich stojících, bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly 

škody, kterým je možno zabránit. Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a 

nezbytnou míru. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody podle občanského 

zákoníku. 

 

(3) Provozovatel dráhy a dopravce je oprávněn ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném 

zájmu na provozování dráhy nebo na provozování drážní dopravy na nezbytnou dobu v nezbytné 

míře a za náhradu použít nemovitost vlastníka v ochranném pásmu dráhy, nelze-li dosáhnout účelu 

jinak. 

 

(4) Vlastník nemovitosti přilehlé k dráze tramvajové nebo dráze trolejbusové je v nezbytně 

nutných případech na nezbytnou dobu povinen za jednorázovou úhradu strpět omezení vlastnického 

práva ke své nemovitosti spočívající v umístění a provozování pevných trakčních, signalizačních 

nebo zabezpečovacích zařízení. Rozhodnutí o omezení vlastnického práva a o výši úhrady vydává 

na návrh provozovatele dráhy tramvajové nebo trolejbusové drážní správní úřad. Provozovatel 

dráhy je povinen při umístění a odstranění tohoto zařízení na cizí nemovitosti uvést nemovitost při 

ukončení prací do původního stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do 

stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčené nemovitosti. 

§ 56 

 

 Ministerstvo dopravy:  

  

a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie; zrušení celostátní nebo regionální dráhy po 

dohodě s Ministerstvem obrany,  

  

b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně 

kategorie jiné železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po dohodě s Ministerstvem 

obrany,  

  

c) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti rozhodnutí 

Drážního úřadu, Drážní inspekce a obcí,  

  

d) uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska 

zájmů a záměrů ve věcech drah. , 

 

e) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury13) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech 

drážních úřadů. 
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ČÁST JEDENÁCTÁ 

 

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 5a 

 

Stavby na sledované vodní cestě 

 

 Pro účely ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo kolaudačního souhlasu vydává plavební úřad závazné stanovisko k umísťování, 

provádění nebo užívání staveb, které přesahují do sledované vodní cesty, a staveb dopravní a 

technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované vodní cesty 

určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do přilehlého území. Pro účely umístění, 

povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby je žadatel povinen vyžádat si závazné stanovisko 

plavebního úřadu, jde-li o stavbu přesahující do sledované vodní cesty nebo o stavbu 

dopravní a technické infrastruktury17) ve vzdálenosti do 50 metrů od břehové čáry sledované 

vodní cesty určené nejvyšší hladinou vody před jejím vylitím do přilehlého území. Plavební 

úřad vydá souhlasné závazné stanovisko, neohrozí-li umístění, provedení nebo užívání stavby 

dodržování plavebně provozních podmínek pro provozování plavby, správu sledované vodní cesty 

nebo plnění povinností účastníků plavebního provozu na sledované vodní cestě.  

 

§ 41  

 

 Ministerstvo dopravy  

  

a) pověřuje právnickou osobu prováděním technických prohlídek plavidel,  

  

b) rozhoduje o schválení typu výrobku určeného pro použití v systému říčních informačních služeb,  

  

c) vydává stanovisko pro rozhodování o koncesi k provozování vodní dopravy,  

  

d) rozhoduje o udělení povolení pro provozování mezinárodní vodní dopravy a  

  

e) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených tímto zákonem proti rozhodnutí 

Státní plavební správy., 

 

k)  je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury22). 
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ČÁST DVANÁCTÁ 

 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 49  

 

Ministerstvo 

 

  

 (1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.  

  

 (2) Ministerstvo rozhoduje  

  

a) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti 

kraje (§ 32 odst. 2),  

  

b) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím ústředního orgánu státní 

správy lesů,  

  

c) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení a o vyřazení lesů z 

těchto kategorií (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,  

  

d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3).  

  

 (3) Ministerstvo  

  

a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,  

  

b) vydává souhlas k nakládání se státními lesy (§ 4 odst. 2),  

  

c) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje,  

  

d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky 

určené k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),  

  

e) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí,  

  

f) vyhlašuje každoročně průměrné ceny dřeva na odvozním místě pro určení výše poplatku podle 

přílohy k tomuto zákonu,  

  

g) zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů (§ 23 odst. 1),  

  

h) ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže (§ 38),  

  

i) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost krajských úřadů,  

  

j) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto 

zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1).  

k) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 4),  
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l) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v 

působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho 

provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),  

  

m) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z účastníků 

Vojenský lesní úřad,  

  

n) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.  

  

 (4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského 

úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí. 

 

            (5) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury34) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska 

působnosti všech orgánů státní správy lesů s výjimkou působnosti podle odstavce 4 a § 47 

odst. 2.  

 

§ 58 

Ustanovení společná 

 

(1) Práva a povinnosti vlastníka lesa podle tohoto zákona má nájemce, popřípadě 

podnájemce lesa, pokud smlouva mezi vlastníkem a nájemcem nebo smlouva mezi nájemcem a 

podnájemcem výslovně nestanoví jinak. 

 

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení o 

věcech upravených tímto zákonem podle správníhořádu.30) Stanoviska uplatněná k politice 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. 

 

(3) Pokud může rozhodnutí orgánu státní správy lesů ovlivnit hospodaření v lesích nebo 

plnění funkcí lesů v územním obvodu jiného orgánu státní správy lesů, rozhodne příslušný orgán 

státní správy lesů po předchozím projednání s tímto orgánem. 

  

(4) Opatření podle § 51 odst. 1 se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích 

vydáno nápravné opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů31), které je dostatečné k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě ke zlepšení 

stavu lesů a plnění jejich funkcí. Zahájené řízení o uložení opatření podle § 51 odst. 1 příslušný 

orgán státní správy lesů přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na lesích zahájeno řízení o 

uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o 

změně některých zákonů31). 

 

(5) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o 

povolení stavby, územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona. 
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ČÁST TŘINÁCTÁ 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve změní pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 10 

 

Připojování pozemních komunikací 

 

(1) Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo 

připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední 

nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. 

 

(2) Větve mimoúrovňových křižovatek a kruhové křižovatky jsou přiřazeny k pozemní 

komunikaci vyšší kategorie nebo třídy, větve úrovňových křižovatek jsou přiřazeny k pozemní 

komunikaci nižší kategorie nebo třídy. 

 

(3) Na dálnici a na rychlostní silnici, silnici podle § 5 odst. 3 nebo místní komunikaci 

podle § 6 odst. 3 může být přímo připojena z odpočívky jen stavba, která svým účelem slouží 

výlučně uživatelům těchto pozemních komunikací (např. čerpací stanice pohonných hmot, 

motorest, motel, autoservis). 

 

 (4) Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení 

a) o připojení dálnice, silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci, místní 

komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, 

o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas stanovisko vlastníka 

pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy, 

b) o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového 

připojení nebo o jeho zrušení vyžádá předchozí souhlas stanovisko vlastníka dotčené pozemní 

komunikace, 

 a jedná-li se o dálnici nebo rychlostní silnici též předchozí souhlas dálnici, též závazné stanovisko 

Ministerstva vnitra, v ostatních případech předchozí souhlas příslušného orgánu závazné stanovisko 

Policie České republiky. 

 

(5) Ve společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným 

stanoviskem dotčeného orgánu. 

 

 (56) Prováděcí předpis upraví technické podmínky pro připojování pozemních komunikací 

navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a místní komunikaci. 

 

§ 16 

 

Územní řízení a stavební řízení 

Územní, stavební a společné územní a stavební řízení 

 

(1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace je speciálním stavebním úřadem4) příslušný silniční správní úřad. 

 

 (2) V územním řízení a ve stavebním řízení, stavebním a ve společném územním a 

stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a 

plynulosti provozu na pozemní komunikaci 
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a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice, 

b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné 

účelové komunikace. 

 

(3) Pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, platí pro územní a stavební, stavební 

a společné územní a stavební  řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně 

přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu5) a nejsou 

dotčeny předpisy o ochraně životního prostředí.6) K žádosti o zahájení územního řízení a 

stavebního, stavebního a společného územního a stavebního řízení pro stavbu tunelu nad 500 m 

navrhovatel přikládá kromě náležitostí vyžadovaných zvláštním právním předpisem5) bezpečnostní 

dokumentaci, která obsahuje bezpečnostní požadavky na tunely nad 500 m. Nevykonává-li 

Ministerstvo dopravy působnost speciálního stavebního úřadu je dotčeným orgánem v územním a 

stavebním, stavebním a společném územním a stavebním řízení pro stavbu tunelu nad 500 m. 

 

(4) Prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní 

komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení 

speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí 

předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace.  

 

§ 18g 

 

Posouzení stavby a její dokumentace 

 

(1) Osoba, která žádá o vydání stavebního povolení nebo o vydání kolaudačního 

souhlasu, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo o kolaudaci pro 

stavbu pozemní komunikace, která je zařazena do transevropské silniční sítě22) je povinna zajistit 

posouzení dokumentace podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5) a 

stavby samotné z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby (dále jen 

„audit bezpečnosti pozemních komunikací“). 

 

(2) Auditu bezpečnosti pozemních komunikací podle odstavce 1 podléhá 

a) návrh dokumentace záměru, 

b) návrh projektové dokumentace, 

c) provedená stavba pro zkušební provoz a 

d) dokončená stavba pro kolaudační souhlas kolaudaci. 

 

(3) Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména 

souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní 

komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání a návrhy na odstranění nebo snížení 

předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního 

provozu. Osoba uvedená v odstavci 1 doplní zprávu vyhodnocením, zda a jakým způsobem 

vyhověla návrhům obsaženým ve zprávě, a u návrhů, kterým nevyhověla, uvede důvody jejich 

nepřijetí. 

 

(4) Osoba uvedená v odstavci 1 předloží speciálnímu stavebnímu úřadu k žádosti o vydání 

a) stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, zprávu 

a vyhodnocení u návrhů dokumentace podle odstavce 2 písm. a) a b) a 

b) kolaudačního souhlasu kolaudaci zprávu a vyhodnocení u stavby podle odstavce 2 písm. c) a d). 

 

(5) Ve stavebním povolení nebo společném povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, pro stavbu pozemní komunikace podle odstavce 1 speciální stavební úřad uloží provedení 

zkušebního provozu podle zvláštních předpisů o územním plánování a stavebním řádu5). 
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(6) Speciální stavební úřad ve stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu 

nebo ve společném územním a stavebním  řízení a při kolaudaci podle zvláštních předpisů o 

územním plánování a stavebním řádu5) ověří, zda je předložená zpráva a vyhodnocení podle 

odstavce 4 úplná a zda zpráva byla zpracována k tomu oprávněnou osobou. 

 

(7) Při zpracování auditu se zohlední zejména vliv okolí pozemní komunikace, vliv součástí 

a příslušenství pozemní komunikace a jejího připojení na ostatní pozemní komunikace a vliv 

charakteru provozu na pozemní komunikaci na bezpečnost provozu na této pozemní komunikaci. 

Minimální obsah auditu bezpečnosti pozemních komunikací stanoví prováděcí právní předpis. 

 

Silniční ochranná pásma 

 

§ 30 

 

(1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 

mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro 

nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká 

na základě rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje.5) 

 

(2) Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 

svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou pozemní 

komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici 

pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. 

třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 

komunikace II. třídy. 

 

(3) Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního  

ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 

a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo 

evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27), 

b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, 

nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u 

oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami 

upravených půdorysů budov, tvoří území. 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně 

dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 

 

(4) Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ 

povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené 

pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. 

 

§ 32 

 

(1) V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním 

správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených 

a) umisťovat a provádět stavby, které podle zvláštních předpisů5) vyžadují povolení, souhlas nebo 

ohlášení stavebnímu úřadu, 
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b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě 

vozovky. 

Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o stavebním řádu.5) 

 

(2) Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové osobní 

dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a 

pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. 

 

(3) V územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení 

nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu. 

 

§ 40 

 

 (1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové 

komunikace vykonávají silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad a 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, celní úřad a újezdní úřad. 

  

 (2) Ministerstvo dopravy 

  

a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o změnách 

těchto kategorií, 

  

b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany, 

  

c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu4) podle tohoto 

zákona ve věcech dálnic, 

  

d) povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a 

užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10) 

pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje, 

  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti, 

  

f) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje, 

  

g) uplatňuje stanovisko k územní plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním a 

společném územním a stavebním řízení z hlediska dálnic a silnic I. třídy a závazné stanovisko 

ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury38) z hlediska působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou 

působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,  

  

h) vydává vyjádření ke sporu mezi provozovatelem systému elektronického mýtného a 

poskytovatelem evropského mýtného podle § 22h odst. 3, 

  

i) ukládá ochranná opatření u prvků systému elektronického mýtného a u součástí inteligentního 

dopravního systému, 

  

j) projednává správní delikty podle § 42b odst. 5., 

 

k)  je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury38). 
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 (3) Krajský úřad 

  

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných 

předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními 

předpisy,10) pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje, 

  

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně 

kategorie nebo třídy, 

  

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a 

Ministerstvem dopravy, 

  

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic 

I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, 

  

e) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, 

  

f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z 

hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

  

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

  

a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic 

II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 

Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, 

  

b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné 

účelové komunikaci, 

  

c) projednává správní delikty podle § 42a a 42b ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je 

příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy; k projednání správních deliktů podle § 42a odst. 4 

písm. e) a § 42b odst. 1 písm. u) a v) je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v jehož správním obvodu bylo provedeno kontrolní vážení, 

  

d) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním 

řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. 

  

 (5) Obce 

  

a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní 

komunikace z této kategorie, 

  

b) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací. 

  

 (6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně 

přístupných účelových komunikací na území vojenského újezdu. 

  

 (7) Jde-li o věc, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více silničních správních 

úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený správní orgán. Tento orgán 
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může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož 

územním obvodu se má věc uskutečnit. 

  

 (8) Celník ve stejnokroji je oprávněn 

  

a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, 

  

b) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele 

vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit vozidlo v systému elektronického 

mýtného kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno v systému 

elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné 

stanovení mýtného, a kontrole úhrady mýtného, včetně kontroly dokladů prokazujících úhradu 

mýtného, 

  

c) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo 

kontrole vybavení elektronickým kupónem a úhrady časového poplatku. 

  

 (9) Celní úřad projednává správní delikty podle § 42a odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. a) až d) a § 

42b odst. 2. K projednání přestupků uvedených v § 42a odst. 3 je místně příslušný celní úřad, který 

přestupek zjistil jako první. 

 

 

§ 46 

 

Zmocňovací ustanovení 

 

(1) Vláda stanoví nařízením výši časových poplatků podle § 21 odst. 3, výši bonusu podle § 

21d odst. 3 a výši sazeb mýtného podle § 22 odst. 5. Vláda může nařízením stanovit výši slevy na 

mýtném, podmínky uplatnění slevy na mýtném a postup při uplatnění slevy na mýtném podle § 22 

odst. 3. 

 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 4, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4, § 10 

odst. 5§ 10 odst. 6, § 12a odst. 3, § 16 odst. 3, § 18g odst. 7, § 18i odst. 4, § 18j odst. 5, § 20 odst. 

1, § 21a odst. 5, § 21c odst. 2, 4 a 8, § 21d odst. 2, § 21e písm. b), § 22 odst. 5 a 8, § 22a odst. 3, § 

22c odst. 2 písm. f), § 22c odst. 7, § 22d odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c), § 22j odst. 3, § 

24 odst. 9, § 25 odst. 13, § 25 odst. 15, § 27 odst. 6, § 29a odst. 8, § 36 odst. 8, § 37 odst. 1, § 38b 

odst. 6, § 38d odst. 5 a § 41 odst. 3. 
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ČÁST ČTRNÁCTÁ 

 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 3  

 

Zřízení Úřadu pro civilní letectví  

 

 (1) Zřizuje se správní úřad Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze (dále jen "Úřad") pro 

výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Úřad je podřízen Ministerstvu dopravy.  

  

 (2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní 

službě.  

  

 (3) Úřad spolupracuje s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen "Agentura") 

na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c). Rozsah a podmínky spolupráce 

jsou dále upraveny smlouvou uzavřenou mezi Úřadem a Agenturou.  

  

 (4) Provádí-li Úřad činnosti pro Agenturu, je povinen zřídit pro výnosy z těchto činností 

zvláštní účet a vést oddělené účtování nákladů a výnosů. Prostředky účtu je Úřad oprávněn použít 

jen na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců, nákup technických zařízení a financování dalších 

potřeb nezbytných pro výkon činností pro Agenturu. Nevyčerpané prostředky účtu v kalendářním 

roce jsou příjmem státního rozpočtu. Výkaz o hospodaření s účtem za příslušný kalendářní rok je 

Úřad povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup1d) do 6 měsíců od konce 

příslušného kalendářního roku.  

  

 (5) Úřad plní úkoly vnitrostátního dozorového orgánu podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1e).  

  

 (6) Úřad může svým rozhodnutím pověřit plněním úkolů v oblasti hodnocení shody nebo 

vhodnosti použití složek a ověřování systémů Evropské sítě řízení letového provozu právnickou 

osobu, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1f). Úřad 

pověření odejme za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1f).  

  

 (7) Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci 

cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie1g) a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností.  

  

 (8) Úřad dohlíží na plnění povinností  

  

a) provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním 

postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1h),  

  

b) leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1i).  

  

 (9) Týkají-li se povinnosti stanovené v odstavci 8 písm. a) a b) provozovatele cestovní 

kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury, dohlíží na jejich plnění obecní živnostenský úřad.  
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 (10) Nesnese-li věc odkladu a je-li to potřebné k plnění závazku vyplývajícího z přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do doby schválení jeho organizační struktury 

nebo její změny podle zákona o státní službě prozatímně postupovat tak, jako by navržená 

organizační struktura nebo její změna byla schválena; to neplatí, pokud by tím došlo ke skončení 

služebního poměru. 

 

            (11) Úřad je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury35).  

 

§ 36 

 

 Letecká stavba 

 

 (1) Leteckou stavbou je 

a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, 

b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich vzlety a přistáváním bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení a 

c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu. 

 

(2) Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby 

pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou 

meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a 

rádiová návěstidla. 

 

 (3) Speciálním stavebním úřadem4) pro letecké stavby je Úřad. 

 

(4) Úřad, jako speciální stavební úřad, vydá kolaudační souhlas podle stavebního zákona na 

základě posouzení provozní způsobilosti při kolaudaci podle stavebního zákona posoudí také 

provozní způsobilost letecké stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu. 
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ČÁST PATNÁCTÁ 

 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 9 

Členění pozemků 

 

 (1) Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné 

nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26). 

  

 (2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na 

a) nezastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným 

územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním 

souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena nejvyšší přípustná 

zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu 

určenému k zastavění, 

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v 

jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu 

pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v 

katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se 

společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků 

druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

b) zastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již zastavěny, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru 

nemovitostí. 

  

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel užití 

stanoví vyhláška. 

  

(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které 

nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní 

hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování 

není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, 

sochami apod. 
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(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí.5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se 

vychází při oceňování ze skutečného stavu. 

 

____________________________________  
5)  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 3 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a 

zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
6)  § 85 a 104 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
26)  Například § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

zákona č. 262/1992 Sb., a § 43 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
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ČÁST ŠESTNÁCTÁ 

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 76 

 

(1) Na postupy podle tohoto zákona se vztahuje správní řád36), není-li tímto zákonem 

stanoveno jinak. Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním 

rozhodnutím. Stanoviska a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí 

podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným 

stanoviskem podle správního řádu36a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

Pokud se v tomto zákoně používá pojmu územní řízení nebo stavební řízení, rozumí se tím 

také společné územní a stavební řízení podle stavebního zákona. 

  

(2) Odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy podle § 30 odst. 2, § 35 odst. 1 

písm. b), § 36 odst. 3, § 42 odst. 3 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. d) nemá odkladný účinek. Toto 

rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. Vydání rozhodnutí o změně a ukončení mimořádných 

veterinárních opatření podle § 49 odst. 1 písm. d) může být prvním úkonem v řízení, pokud tím 

nemůže být způsobena újma některému z účastníků řízení. 

  

(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních se 

označuje názvem nařízení Státní veterinární správy a 

a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, vyhlásí se tak, 

že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na 

dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. 

Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, 

krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. To platí přiměřeně také pro 

ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro 

změnu nebo ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1,  

b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, vyvěšuje se na úředních 

deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a 

zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou 

nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé 

hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním 

rozhlasovém nebo televizním vysílání. Nařízení Státní veterinární správy nabývá platnosti a 

účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední 

desce ministerstva. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních 

opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před 

jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání je 

povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy vyhlášení těchto opatření, jejich 

změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán. 

  

(4) Správní řád se neuplatní v řízení 

a) o opatření podle § 13 odst. 3 a podle § 53 odst. 1, které veterinární inspektor ústně oznámí 

kontrolované nebo povinné osobě podle kontrolního řádu; o svých zjištěních a nařízených 

opatřeních pořídí záznam, jehož kopii předá kontrolované nebo povinné osobě. Kontrolovaná 

osoba může proti tomuto opatření podat námitky, a to do záznamu o tomto opatření, anebo 

písemně nejpozději do 3 dnů ode dne předání záznamu. Podané námitky nemají odkladný 
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účinek. Podaným námitkám může zcela vyhovět krajská veterinární správa; neučiní-li tak, 

předloží námitky bez odkladu Ústřední veterinární správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje 

se kontrolované osobě, 

b) o ukončení opatření podle § 13 odst. 5 a podle § 53 odst. 2; o ukončení těchto opatření vyhotoví 

krajská veterinární správa zápis, jehož kopii doručí kontrolované osobě. 
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ČÁST SEDMNÁCTÁ 

 

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 3 

Skladování nouzových zásob 

 

 (1) Nouzové zásoby se skladují ve skladovacích zařízeních a lze je skladovat společně s 

jinými druhy zásob. Skladovacím zařízením se rozumí samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, 

technologický výrobní celek, případně jiný objekt splňující technické a ekologické podmínky pro 

dlouhodobé skladování ropy nebo ropných produktů. Prováděcí právní předpis stanoví povolený 

objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení, včetně požadavků 

na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob. 

  

(2) Stavby skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů určených ke skladování a 

přepravě nouzových zásob se považují za veřejně prospěšné stavby2). 

  

(3) Skladovací zařízení, produktovody a ropovody jsou k zajištění jejich bezpečného a 

spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob a k zamezení nebo zmírnění účinků 

jejich případných havárií chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo tvoří prostor, jehož hranice 

jsou vymezeny svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na všechny strany od 

půdorysu těchto zařízení. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o 

umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje anebo 

vydáním územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován 

ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu. 

  

(4) V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno 

provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, nebo 

životy, zdraví a majetek osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, zřizovat 

skládky a uskladňovat materiál v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu provozovatele 

takového zařízení. 

  

(5) Nouzové zásoby mohou být skladovány pouze osobou, která na základě smlouvy 

zajišťuje pro Správu skladování a další péči o svěřené nouzové zásoby (dále jen „ochraňovatel“). 

  

(6) Bez souhlasu vlády nemohou být skladovány nouzové zásoby České republiky na území 

jiného členského státu Evropské unie, nebo nouzové zásoby jiného členského státu Evropské unie 

na území České republiky. 

  

(7) Správa sjedná jménem České republiky s ústředním správcem zásob jiného členského 

státu Evropské unie nebo s právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou oprávněnou ke 

skladování nouzových zásob smlouvu o ochraňování nouzových zásob, v níž bude stanoveno 

zejména místo skladování a vlastník skladovacích zařízení, množství skladované ropy a množství 

skladovaných ropných produktů, podmínky skladování, udržování, kontroly a dostupnosti 

nouzových zásob, postupy k zajištění kontroly a identifikace nouzových zásob, vymezení úkolů, 

které Správa přenáší na druhou smluvní stranu podle § 9 odst. 1 písm. j); tyto úkoly nemohou být 

dále na žádnou další osobu přeneseny. 
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(8) Nouzové zásoby České republiky skladované na základě smlouvy podle odstavce 7 na 

území jiného členského státu Evropské unie se zahrnují do celkové výše nouzových zásob České 

republiky. 

  

(9) Jakkoliv bránit přepravě nebo použití nouzových zásob skladovaných na území České 

republiky pro jiné členské státy Evropské unie se zakazuje. 

 

____________________  
2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST OSMNÁCTÁ 

  

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 18 

 

(1) Do samostatné působnosti městské části náleží 

a) schvalování programu rozvoje městské části, 

b) oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky 

potřebné pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí, a to pro odvoz a 

likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, kulturní činnost, 

sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, zařízení jim sloužící a 

předškolní zařízení, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich 

zakladatele a zřizovatele, 

c) rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části, 

d) navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části, 

e) poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám, 

f) rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části, 

g) schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj, 

h) oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí, 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dodatečné povolení stavby 

územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu6b) v území městské části. 

 

(2) Městská část se při výkonu samostatné působnosti městské části řídí zákony a jinými 

právními předpisy. 

 

(3) Hlavní město Praha může Statutem svěřit městským částem zejména rozhodování o 

těchto právních jednáních: 

a) o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky nebo dotace, o převzetí dluhu, o 

převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti26), orgány městské 

části, 

b) o peněžitých a nepeněžitých vkladech městské části do obchodních společností a svazků, 

c) o majetkové účasti městské části na podnikání jiných osob s výjimkou právnických osob 

založených nebo zřízených městskou částí, 

d) o pronájmu, převodu a nabytí nemovitých věcí, včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 

zákonů, 

e) o bezúplatném převodu movitých věcí včetně peněz, 

f) o bezúplatném postoupení pohledávek městské části, 

g) o vzdání se práva a prominutí dluhu, 

h) o zastavení movitých a nemovitých věcí, 

i) o dohodách o splátkách dluhů, 

j) o uzavírání smluv podle § 23, 24, 26 až 27. 

 

(4) Hlavní město Praha může Statutem stanovit rozsah rozhodování městských částí podle 

odstavce 3. 

 

 

 

____________________  
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6a) § 121 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 

227/2009 Sb. 
24) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST DEVATENÁCTÁ 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 7 

 

Ministerstvo vnitra 

 

   (1) Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti11) 

   a) přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, 

   b) zapojení  České  republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných  

událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí  v součinnosti s 

Ministerstvem zahraničních věcí; humanitární pomocí  se  pro účely tohoto zákona rozumí opatření 

prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí, v jejichž rámci se 

využívají lidské a materiální zdroje. 

   (2) Ministerstvo vnitra při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 

   a)  sjednocuje  postupy  ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických osob a 

fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle  zvláštních  právních předpisů12) (dále 

jen "podnikající fyzické  osoby"), 

   b) usměrňuje integrovaný záchranný systém, 

   c)  provádí  kontrolu  a  koordinaci  poplachových  plánů integrovaného záchranného systému  

krajů  a  zpracovává  ústřední  poplachový  plán integrovaného záchranného systému, který 

schvaluje ministr vnitra, 

   d)  řídí  výstavbu  a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného 

záchranného systému, 

 e) zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 

  f) zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, stanoví  způsob  informování  

právnických  a fyzických osob o charakteru možného  ohrožení, připravovaných opatřeních, 

způsobu a době jejich provedení, 

   g)  organizuje  instruktáže  a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro  přípravu  složek  

integrovaného  záchranného  systému  zaměřené na jejich vzájemnou součinnost;  k  tomuto  účelu  

zřizuje  vzdělávací zařízení, 

   h)  uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva  a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události, je  dotčeným orgánem při posuzování 

zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury28) a uplatňuje závazná 

stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury z hlediska ochrany obyvatelstva, 

   i)  stanoví,  po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické  požadavky  na  

stavby  určené  k  ochraně  obyvatelstva  při mimořádných  událostech, k zabezpečení záchranných 

prací, ke skladování materiálu  civilní  ochrany  a  k  ochraně  a  ukrytí obsluh důležitých provozů 

(dále jen "stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany"), 

 

 (5)  Úkoly Ministerstva  vnitra  uvedené  v  odstavcích  2  až  4 plní generální ředitelství  

hasičského záchranného sboru zřízené podle zvláštního zákona2). 

 

 

 

§ 10 
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 (1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

  

(2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva schválená 

Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

nestanoví jinak. 

  

(3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více než jednoho správního obvodu 

obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, 

zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností 

plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí (dále jen "vnější 

havarijní plán"). V případě, že zóna havarijního plánování zasahuje území více krajů, zabezpečuje 

koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu a společné řešení mimořádné události krajský 

úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí nachází. 

  

(4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad 

oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového plánu 

kraje podle zvláštního právního předpisu.6) 

  

(5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje 

zřízený podle zvláštního zákona. 2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného systému, 

organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného 

záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací 

zařízení, 

zabezpečuje varování a vyrozumění, 

koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací 

stanovené Ministerstvem vnitra, 

organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších 

ochranných opatření, 

organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní 

ochrany v kraji, 

uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

  

(6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení14) 

řízení a ve společném územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 (7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly přiměřené a 

svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné události. 
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ČÁST DVACÁTÁ 

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 77  

 

 (1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve 

věcech upravených zvláštními právními předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem 

ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a 

řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. 

Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není 

rozhodnutím vydaným ve správním řízení.  

  

 (2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze 

důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z 

provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla 

být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, 

aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Postup podle věty první se 

nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná produkce hudby.  

  

 (3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného 

domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo 

k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen 

příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.  

  

 (4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke 

stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a 

a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit 

stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3.  

  

 (5) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby 

tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k 

prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné navýšení hluku, 

stanoví prováděcí právní předpis.  

 

§ 80 

Ministerstvo zdravotnictví 

(1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví 

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za tvorbu a 

uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí a řídí a 

kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj z hlediska 

všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě provedeného hodnocení 

stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, 

b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, 

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic, 

d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z 

mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví, 

e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán 

Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná 
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očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února kalendářního roku; 

stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny antigenního složení 

očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, 

f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 9, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 5 a dále 

o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví; je 

oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle 

§ 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; 

na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací 

vykonávaných na jejich pracovištích, 

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k 

ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých 

výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území několika krajů, a 

rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu, 

h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a 

rozhoduje o jejich ukončení, 

i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 odst. 1 

písm. g), 

j) stanoví zveřejněním na své úřední desce další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými 

biologickými agens a toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o 

pohřebnictví43c); současně vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a 

rozhlasovém vysílání43b), 

k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný Ministerstvem 

obrany a Ministerstvem vnitra, 

l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence nemocí 

a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem 

lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení 

zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního 

prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a 

ochraně veřejného zdraví, 

m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v hodnocení 

zdravotních rizik, 

n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují priority 

činnosti na úseku státního zdravotního dozoru, 

o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně 

registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s 

výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví, 

p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní další 

úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku 

potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a výrobků 

přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví, 

že je plní krajské hygienické stanice, 

q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, 

aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou mezní 

hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových 

ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí, k jehož 

odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční plány, 

r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q), 

s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní hodnoty, 

základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž součástí jsou 

návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování veřejnosti o 

strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této 
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přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, 

jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, 

stanovenými podle § 34, 

t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních 

plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v 

aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem 

životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku 

většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota 

hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí 

oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit, 

u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na strategickém 

hlukovém mapování v blízkosti hranic, 

v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g krajskými 

hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými právem Evropské 

unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské hygienické stanice soubory údajů 

pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím informování Evropské komise v rozsahu upraveném 

právem Evropské unie1), 

w) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a předmětů 

pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, jejichž užití při 

výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, jakož i žádosti o změnu 

povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, 

x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává 

Pandemický plán zdravotnictví, 

y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na úseku 

prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský stát z přímo 

použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě společenství 

prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a technická data, 

která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají83); sdělováním zpráv a 

poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou osobu nebo organizační 

složku státu zřízenou k plnění úkolů v oboru  své působnosti. , 

z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, 

s výjimkou § 83. 

____________ 
91) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ 

 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 7 

 

Snižování energetické náročnosti budov 

 

 (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, 

žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před 

jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit 

průkazem energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení 

 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 

2013, 

 b) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v 

případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený 

orgánem veřejné moci (dále jen „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha 

bude 

1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016, 

2. větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017, 

3. menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018, 

 c) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 od 1. ledna 2019 a v 

případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020, 

 d) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti místního systému dodávky 

energie využívajícího energii z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla, 

soustavy zásobování tepelnou energií a tepelného čerpadla (dále jen „alternativní systém dodávek 

energie“). 

  

 (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo 

společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle 

prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, 

žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před 

jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník 

budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené 

budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem 

energetické náročnosti budovy 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu 

nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího 

právního předpisu, 

b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek 

energie podle prováděcího právního předpisu, 

c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího 

právního předpisu. 

 

(3) V případě jiné než větší změny dokončené budovy nebo větší změny dokončené budovy, 

při které se dokládají požadavky na snížení energetické náročnosti pro měněné stavební prvky 
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obálky budovy nebo technické systémy, a která je provedena do 10 let od vyhotovení průkazu 

energetické náročnosti této budovy, jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek 

povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a 

pro stavbu splnit požadavky na energetickou náročnost pro měněné stavební prvky obálky budovy 

nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu; to doloží kopií dokladů, 

které se vztahují k měněným stavebním prvkům obálky budovy nebo měněným technickým 

systémům a které jsou povinni uchovávat 5 let. 

  

 (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni 

  

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor 

jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která 

jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo 

finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, 

aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie 

daňových dokladů týkajících se příslušné instalace, 

c) zajistit při užívání budov nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a 

pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem, 

d) řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním 

předpisem, 

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 

m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na 

internetových stránkách ministerstva, 

f) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své 

vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými 

měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a 

zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 

g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze 

soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou 

přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, 

kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů 

na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů 

nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. 

  

 (5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny 

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, 

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v 

památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče 

splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich 

charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků 

jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, 

c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, 

d) u staveb pro rodinnou rekreaci13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba 

energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání, 

e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se 

spotřebou energie do 700 GJ za rok, 

f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství 

vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s 

ohledem na životnost budovy a její provozní účely, 
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g) u budov zpravodajských služeb, 

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití, 

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně 

utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné, 

  

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, 

která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá. 

  

 (6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky 

uskutečňované 

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinnou rekreaci, 

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním 

předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým 

posudkem, 

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek 

vyjádří souhlas5) s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím 

právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým 

posudkem. 

  

 (7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby pro 

rodinnou rekreaci. 

  

 (8) Prováděcí právní předpis stanoví nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou 

náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny 

dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, dále stanoví metodu výpočtu 

energetické náročnosti budovy, vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti 

alternativních systémů dodávek energie a vzor stanovení doporučených opatření pro snížení 

energetické náročnosti budovy. 

  

 (9) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 

tepelné energie, rozsah a způsob vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji 

registrujícími dodávku tepelné energie, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu 

teplé vody a pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis. 

____________________  
5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k 

bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 

12) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 

 

§13 

 

Ochrana zvláštních zájmů 

 

 (1) Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto 

zákonem v řízeních, která provádí Ministerstvo spravedlnosti, pokud u některých staveb 

Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebních úřadů. 

  

 (2) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů 

chráněných tímto zákonem v řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady 

uvedené v odstavci 1, 4 nebo 5. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná 

stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném 
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příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na které ministerstvo vydalo státní autorizaci na 

výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále Státní energetická inspekce v těchto 

řízeních vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena povinnost vypracovat energetický posudek 

podle § 9a odst. 1 písm. a). 

  

 (3) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky 

územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, pokud umisťují výrobny elektřiny nebo 

výrobny tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická inspekce je dále 

dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro 

dané území je vydána územní energetická koncepce. 

  

 (4) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná 

stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení pro rozhodnutí a pro jiné 

úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb důležitých 

pro obranu státu17). 

  

 (5) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná 

stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení pro rozhodnutí a pro jiné 

úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování a stavebního řádu u staveb, které 

provádí Ministerstvo vnitra.  

____________________  
 8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
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ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ 

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 16 

 

Působnost ministerstva 

  

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku2) 

  

a) vydává státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny a na výstavbu vybraných 

plynových zařízení podle podmínek uvedených ve zvláštní části tohoto zákona, 

b) zpracovává státní energetickou koncepci a Národní akční plán pro energii z obnovitelných 

zdrojů, 

c) zabezpečuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká 

republika vázána, nebo závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, 

d) informuje Komisi o 

 

1. opatřeních přijatých ke splnění dodávky poslední instance, ochrany zákazníků a 

ochrany životního prostředí a o jejich vlivu na hospodářskou soutěž, 

2. přijatých ochranných opatřeních v případě náhlé krize na trhu s energií, v případě 

ohrožení bezpečnosti osob a zařízení a ohrožení celistvosti energetických soustav; 

informuje rovněž všechny členské státy Evropské unie, 

3. dovozech elektrické energie z hlediska fyzikálních toků, ke kterým došlo během 

předchozích 3 měsíců ze třetích zemí, a to jednou za 3 měsíce, 

4. důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace, 

5. skutečnostech, týkajících se kombinované výroby elektřiny a tepla, 

6. roční statistice výkonu v kombinované výrobě a k tomu užitých palivech a o 

primárních energetických úsporách dosažených uplatněním kombinované výroby; k 

tomu jsou povinni účastníci trhu s elektřinou, operátor trhu a Energetický regulační 

úřad poskytnout ministerstvu potřebné údaje, 

7. schopnosti elektrizační soustavy zajišťovat dodávky pokrývající současnou a 

předpokládanou poptávku po elektřině, 

8. provozním zabezpečení přenosové soustavy a distribučních soustav, 

9. předpokládané rovnováze nabídky a poptávky během období příštích 5 let, 

10. vyhlídkách na zabezpečení dodávek elektřiny v období 5 až 15 let ode dne 

informování Komise, 

11. investičních záměrech provozovatele přenosové soustavy a záměrech jiných osob, 

které jsou mu známy a které se týkají poskytování přeshraniční propojovací kapacity 

během následujících 5 nebo více kalendářních let, 

12. investičních projektech do energetické infrastruktury, 

  

e) zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové výrobní kapacity a nové skladovací 

kapacity zásobníku plynu, 

f) má právo z důvodů zabezpečení dodávky rozhodnout, aby byla dána přednost připojení 

výroben elektřiny a plynu, které využívají domácí primární energetické palivové zdroje, 

do míry nepřesahující v kalendářním roce 15 % celkové primární energie nezbytné na 

výrobu elektřiny a výrobu plynu, 
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g) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a, zásadám územního rozvoje a 

územnímu plánu, 

h) předává národní zprávu o stavu elektroenergetiky a plynárenství Komisi, 

i) předává zprávu o bezpečnosti dodávek plynu Komisi, 

j) zajišťuje mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích, 

k) zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky 

a plynárenství, 

vodní zákon 

l) spolupracuje s příslušnými orgány ostatních členských států za účelem zajištění podpory 

regionální a dvoustranné solidarity pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek 

elektřiny a plynu, a to zejména v době stavu nouze nebo jeho předcházení, 

m) sleduje 

1. dodržování požadavků na bezpečnost a spolehlivost elektrizační a plynárenské 

soustavy a přezkoumává dosažené výsledky, 

2. investice do nových kapacit ve vztahu k bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu, 

3. provádění přijatých ochranných opatření v elektroenergetice, plynárenství a 

teplárenství v případě předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování jeho 

následků, náhlé krize na trhu s energií, v případě ohrožení bezpečnosti osob a zařízení 

a ohrožení celistvosti energetických soustav, 

  

n) vydává závazné stanovisko k desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové 

soustavy a provozovatele přepravní soustavy, 

o) předává Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické inspekci informace a 

údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti, 

  

p) je příslušným orgánem k provádění opatření stanovených Nařízením o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21), 

q) vypracovává a aktualizuje podle rozhodnutí Komise Národní akční plán České republiky 

pro energii z obnovitelných zdrojů včetně všech souvisejících informací a ve stanoveném 

termínu předkládá Komisi, 

r) provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie 

včetně vypracování všech souvisejících informací a předkládá je Komisi, 

s) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných mezinárodních dohod o 

statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů nebo o vytvoření společného 

projektu zabývajícího se využitím energie z obnovitelných zdrojů k dosažení závazného 

cíle a stanovených cílů včetně vypracování souvisejících informací a jejich předkládání 

Komisi a spolupracujícímu státu, 

t) zveřejňuje informace týkající se jednotlivých forem podpory elektřiny z podporovaných 

zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů, podpory biometanu a podpory decentrální 

výroby elektřiny, 

u) vypracovává zprávy o pokroku při podporování a využívání energie z obnovitelných 

zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a ve stanovených termínech je předkládá 

Komisi, 

v) eviduje množství elektřiny z podporovaných zdrojů, biometanu a decentrální výroby 

elektřiny a množství tepla z obnovitelných zdrojů, 

w) zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů pro dopravu a jejich 

výhodách z hlediska ochrany životního prostředí, 

x) vydává osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a elektřiny z druhotných zdrojů, 

y) je v územním řízení dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska u 

staveb zařízení přenosové soustavy elektřiny, staveb zařízení přepravní soustavy plynu, 
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staveb zařízení pro uskladňování plynu a u staveb výroben elektřiny o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více. 

 

§ 46 

 

Ochranná pásma 

 

(1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední 

blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a 

majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění 

stavby, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nabytí účinnosti 

veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s 

umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 

potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu. 

 

(2) Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, 

výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky. 

 

(3) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 

krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace      7 m, 

2. pro vodiče s izolací základní     2 m, 

3. pro závěsná kabelová vedení     1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

1. pro vodiče bez izolace      12 m, 

2. pro vodiče s izolací základní     5 m, 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 

e) u napětí nad 400 kV      30 m, 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 

  

 (4) V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně 

základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a 

e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim 

tuto činnost umožnit.  

 

 (5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 

vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního 

vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

 

 (6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti  

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně 

od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce obvodového 

zdiva,  

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z 

úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
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stanice ve všech směrech,  

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,  

d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.  

 

 (7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými v kolmé vzdálenosti  

a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího líce 

obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě s 

napětím větším než 52 kV,  

b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce 

obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 

kV včetně,  

c) 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k 

distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,  

d) v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od 

obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s instalovaným 

výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,  

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u 

výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným 

výkonem nad 10 kW.  

Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným 

výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.  

 

 (8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické 

stanice je zakázáno  

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,  

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,  

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob,  

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením.  

  

 (9) V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat 

růst porosty nad výšku 3 m.  

  

 (10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a 

přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.  

  

 (11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 

zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, vlastník příslušné části elektrizační soustavy  

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže 

nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,  

b) udělí písemný souhlas se stavbou neuvedenou v písmenu a) nebo s činností v ochranném pásmu, 

který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.  

 

 (12) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl 

poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a 

veškeré činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.  

 

 (13) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v 
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bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících 

podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy nebo 

příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení.  

 

 (14) Vzdálenost mezi nejbližším vodičem nadzemního vedení o napětí vyšším než 52 kV a 

koncem listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení musí být v případě, že  

a) na vedení není realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně trojnásobkem průměru rotoru,  

b) na vedení je realizováno opatření proti kmitání vodičů nejméně rovnající se průměru rotoru nebo 

výšce větrné elektrárny.  

 

 (15) Vzdálenost mezi oplocením elektrické stanice o napětí vyšším než 52 kV a koncem 

listu rotoru větrné elektrárny v nejbližší vzdálenosti od vedení za bezvětří musí být minimálně 

rovna výšce větrné elektrárny.  

  

 (16) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým odstraněním stavby na 

základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním zákonem33).  

 

 

____________________ 
33) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

 

 

§ 68 

 

Ochranná pásma 

 

(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a 

spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o 

umístění stavby nebo územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud 

není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení 

plynárenského zařízení do provozu. 

 

 (2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno 

kolmo na jeho obrys, který činí:  

a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném 

území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,  

b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,  

c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,  

d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,  

e) u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,  

f) u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,  

g) u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na 

obě strany.  

  

 (3) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl 

poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a 

veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.  

 

 (4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 

zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, fyzická nebo právnická osoba provozující příslušnou 
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plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod, plynovodní přípojku nebo zásobník 

plynu  

a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže 

nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu,  

b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), 

zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas 

musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.  

 

 (5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční 

soustavy, provozovatel zásobníku plynu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě 

strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost 

umožnit; provozovatel zásobníku plynu dále na vlastní náklad udržuje volný prostor pozemku o 

poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu.  

 

 (6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch 

plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní 

telekomunikační sítě nebo plynovodní přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15 m od 

osy ústí sondy zásobníku plynu lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy, 

provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.  

 

 (7) Ochranné pásmo plynárenského zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od 

plynárenské soustavy nebo odstraněním stavby. 

 

§ 69 

 

Bezpečnostní pásma 

 

(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 

plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo 

vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem nabytí právní 

moci územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo 

dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud není podle 

stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení 

do provozu. 

 

 (2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno 

kolmo na jeho obrys.  

 

 (3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, 

zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu  

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v 

bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, 

která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,  

  

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo 

právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.  

 

 (4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze tohoto zákona.  

 

 (5) Bezpečnostní pásmo plynového zařízení zaniká trvalým odpojením zařízení od 

plynárenské soustavy nebo trvalým ukončením provozu plynového zařízení nebo odstraněním 
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stavby. 

 

§ 87 

 

Ochranná pásma 

 

(1) Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro 

výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, 

zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního 

rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu nebo společného povolení, kterým se 

stavba umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s 

umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, 

potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie do provozu. 

 

 (2) Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na 

výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a 

vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé 

vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.  

  

 (3) U předávacích stanic, které jsou umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo 

vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto 

stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.  

  

 (4) V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl 

poškodit zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný 

a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození zařízení 

pro výrobu nebo rozvod tepelné energie. Pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud se prokáže 

nezbytnost jejího umístění v ochranném pásmu, stanoví provozovatel tohoto zařízení podmínky. 

Ostatní stavební činnosti, umisťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování 

skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po 

předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení. Podmínky pro realizaci veřejně 

prospěšné stavby nebo souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojují 

k návrhu regulačního plánu nebo návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo oznámení záměru v 

území o vydání územního souhlasu; orgán, který je příslušný k vydání regulačního plánu nebo 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, podmínky nepřezkoumává.  

  

 (5) Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se 

nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění 

bezpečnosti tohoto zařízení.  

  

 (6) Vlastníci nemovitostí jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přístup k pravidelné 

kontrole a provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich 

nemovitostech. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, 

zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel zařízení před zahájením prací povinen vlastníka nebo 

správce nemovitosti o rozsahu a době trvání prací informovat a po ukončení prací uvést dotčené 

prostory do původního stavu, a není-li to s ohledem na povahu provedených prací možné, do stavu 

odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.  

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

 

 (7) Ochranné pásmo zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zaniká trvalým 

odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu se stavebním 
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zákonem33).  

 

____________________ 
33) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

 

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, 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; za navazující řízení se nepovažuje kolaudační řízení, 

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, 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 kterou podporuje svými podpisy nejméně 

200 500 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 změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
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j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 500 osob. 

 

 

§ 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. 

(5) Nejedná-li se o záměry, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí 

přesahujících hranice České republiky podle § 11 nebo o záměry, které podle stanoviska 

orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou 

samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může oznamovatel předložit místo oznámení 

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

k tomuto zákonu; v takovém případě se postupuje podle § 8 nebo 10.  

 

(6) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je 

oznamovatel povinen opatřit posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní 

autorizace14), zohlednit závěry tohoto posouzení v oznámení a toto posouzení k oznámení 

přiložit; oznámení se předkládá ve variantách, pokud z požadavků § 45i odst. 2 zákona o 

                                                           
4a Například zákon č. 227/2000 Sb. 

14) § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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ochraně přírody a krajiny vyplývá nezbytnost jejich zpracování. 
 

(6 7) 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) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad 

podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle kopii 

oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním 

samosprávným celkům.  

 

(78) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné 

celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet. 

 

§ 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 má záměr samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území 

významně negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost 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 45 dnů ode dne zveřejnění informace 

o oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a 

zveřejní jej podle § 16. 

(4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění 

informace o oznámení podle § 16; v odůvodněných, zvlášť složitých případech, může být tato 

lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný 

úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům 

a zveřejní jej podle § 16. 
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(5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být posuzován podle 

tohoto zákona, vydá o tom 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. 

  

(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 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. 

 

(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může 

v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované 

osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s 

ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou, 

která je držitelem zvláštní autorizace. 
 

 (8)  Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i 

výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením 

jejich pořadí. Nejedná-li se o záměr povolovaný podle stavebního zákona (dále jen „stavební 

záměr“), může v odůvodněném písemném závěru 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 se může žalobou domáhat zrušení 

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

tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu 

dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých 

může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou 

posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena. 

 

(10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů 

poté, kdy žaloba došla soudu. 

 

§ 8 

Dokumentace 
                                                           
14 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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(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"). 

 

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

vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování 

dokumentace v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem 

a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu. 

  

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

požadované tímto zákonem, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, 

oznamovateli a současně informaci o vrácení dokumentace zveřejní na internetu a zašle 

dotčeným územním samosprávným celkům; jinak ji v téže lhůtě zašle k vyjádření dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní podle § 16. 

Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech 

záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“). 

 

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

celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění 

informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet. 

 

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

posudku. 

  

(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").   
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(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. 

(2) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace a vyjádření k ní 

podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno. 

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) 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.  K 

vyjádřením zaslaným po uplynutí této lhůty úřad při dalším postupu nemusí přihlížet. 

  

(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 (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. 

(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného 

projednání, bylo-li konáno, a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
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záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení 

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 zveřejní jej spolu s posudkem 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. 

(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Nejedná-li 

se o společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo o územní 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona (dále jen „řízení s 

posouzením vlivů“), stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů 

pro navazující řízení. 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. 

 

(4)  Nejméně Nejedná-li se o řízení s posouzením vlivů, 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. 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 stavební řízení, a dále také v případě, že navazujícím řízením je řízení o změně 

stavby před jejím dokončením. 

 

§ 9b 

Navazující řízení 

 (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem podle § 25 

správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení  
                                                           
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 změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr posouzený podléhající posuzování 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 pořizovanými v průběhu 

posuzování, které byly zveřejněny se zveřejňují 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 a výsledků veřejného ústního jednání, bylo-

li konáno.  

 

§ 9e 

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 

a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím 

řízení, nebo 

b) 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. 

 

§ 9e 

Náležitosti podporující podpisové listiny 

 

(1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém 

archu se uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle § 3 písm. i) 

bodu 2, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále  

 

a) skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se 

dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle § 9c odst. 3 písm. b), 

a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo 
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b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 

nebo § 9c odst. 4 a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí. 

 

(2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle § 3 písm. i) bodu 2 uvede na 

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

vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení 

k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny 

je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti 

podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno. 

 

§ 10 

Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí 

 

(1) Při posuzování stavebního záměru povolovaného v řízení s posouzením vlivů 

postupuje příslušný úřad v součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením 

vlivů (dále jen „stavební úřad“). 

 

(2) Je-li předmětem řízení s posouzením vlivů pouze část nebo etapa stavebního 

záměru, který byl předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k 

celému stavebnímu záměru. 

 

(3) Nejedná-li se o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování 

dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru 

zjišťovacího řízení podle § 7. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto 

zákonu. Dokumentaci předkládá oznamovatel stavebnímu úřadu jako součást dokumentace 

pro řízení s posouzením vlivů, v počtu vyhotovení stanoveném stavebním zákonem. 

Ustanovení § 8 odst. 1 se nepoužije. 

 

(4) V případě, že příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace, která byla 

příslušnému úřadu zaslána stavebním úřadem15) jako součást dokumentace pro řízení 

s posouzením vlivů, neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost 

stavebnímu úřadu a oznamovateli ve lhůtě 10 dnů; jinak v téže lhůtě sdělí stavebnímu úřadu 

okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků podle tohoto 

zákona. Neobsahuje-li dokumentace náležitosti podle tohoto zákona, může oznamovatel 

dokumentaci před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu projednat s příslušným 

úřadem. Ustanovení § 8 odst. 2 až 6 se nepoužijí. 

 

(5) Příslušný úřad bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno zahájení řízení 

s posouzením vlivů stavebním úřadem, obdrženou dokumentaci zveřejní podle § 16 a doručí 

zpracovateli posudku. Nestanoví-li příslušný úřad jinak, zpracovatel posudku se účastní 

veřejného ústního jednání podle stavebního zákona, bylo-li nařízeno. Po obdržení výsledků 

projednání podle stavebního zákona (dále jen „výsledky projednání“)16 příslušný úřad předá 

do 5 dnů výsledky projednání zpracovateli posudku.  

 

(6) Podléhá-li záměr mezistátnímu posuzování, sdělí příslušný úřad tuto skutečnost 

stavebnímu úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 4 a po oznámení o zahájení řízení s posouzením 

vlivů stavebním úřadem zajistí postup podle § 13 odst. 3 a 4. 

 

(7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, výsledků 

projednání a vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13, které se 

                                                           
16 § 91f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
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vztahují k vlivům na veřejné zdraví a vlivům na životní prostředí v rozsahu podle § 2. 

Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Doba pro zpracování 

posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny 

výsledky projednání včetně vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13. 

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

o dalších 20 dnů. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se nepoužijí. 

 

(8) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, výsledků projednání, vyjádření 

dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a posudku stanovisko ve lhůtě do 30 

dnů ode dne obdržení posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto 

zákonu. Příslušný úřad zašle stanovisko stavebnímu úřadu, dotčeným územním 

samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a oznamovateli a zveřejní jej podle § 16. 

Ustanovení § 9a odst. 1, 2 a 4 se nepoužijí. 

 

(9) U stavebních záměrů podle odstavce 2 se stanovisko vydává k celému stavebnímu 

záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho částem 

nebo etapám. 

 

(10) Dojde-li ke změně příslušného úřadu podle § 23 odst. 4, sdělí ministerstvo tuto 

skutečnost neprodleně stavebnímu úřadu. 

 

 

§ 10c 

Oznámení koncepce  

 

(1) Ten, kdo předkládá podnět ke zpracování koncepce (dále jen "předkladatel"), je povinen 

předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti 

oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu.  

  

(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů 

ode dne jeho obdržení kopii tohoto oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným 

územním samosprávným celkům. V téže lhůtě zveřejní oznámení na internetu a zajistí zveřejnění 

informace o oznámení podle § 16. Orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen „orgán kraje“) v 

téže lhůtě zašle kopii oznámení ministerstvu.  

 

(3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 

20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.  

 

 

§ 16 

Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních 

 

 (1) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informace o 

a) oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

b) místě a času konání veřejného projednání podle tohoto zákona, 

c) vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 

d) dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, 

e) posudku a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

f) oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

g) návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet, 

h) konzultaci při mezistátním posuzování. 
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 (2) Příslušný úřad dále zajistí zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, stanoviska a stanoviska 

ke koncepci. 

  

 (3) Příslušný úřad zajistí zveřejnění informací a stanovisek uvedených v odstavcích 1 a 2 

a) na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, a 

b) na internetu. 

  

 (4) Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska podle 

odstavců 1 a 2 na úřední desce dotčeného kraje. Dotčené územní samosprávné celky jsou povinny 

informace a stanoviska podle odstavců 1 a 2 neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu 

nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom příslušný úřad. 

  

(1) Z informací a stanovisek zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, které 

nelze podle zvláštních právních předpisů5 zveřejňovat. 

 

§ 16 

Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování  

 

(1) Příslušný úřad na internetu zajistí zveřejnění 

a) oznámení, 

b) závěru zjišťovacího řízení, 

c) informace o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, 

d) dokumentace, 

e) informace o místě a času konání veřejného projednání, bylo-li nařízeno, 

f) posudku, 

g) stanoviska, 

h) zápisu z veřejného projednání, bylo-li konáno, 

i) oznámení koncepce, 

j) návrhu koncepce, 

k) informace o konzultaci při mezistátním posuzování, 

l) stanoviska ke koncepci. 

 

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), e) a k) vyvěsí dotčené územní 

samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 

dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a, b), d), g), i), j) a l) a o tom, 

kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po 

jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle věty 

první a druhé neprodleně vyrozumí příslušný úřad a v případě stavebních záměrů 

posuzovaných podle § 10 rovněž stavební úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo 

k vyvěšení informace podle věty první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.  

 

(3) Z dokumentů a informací zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 se vypouštějí údaje, 

které nelze podle zvláštních právních předpisů5) zveřejňovat.  

 

§ 17  

Veřejné projednání  

                                                           
5) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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(1) Příslušný úřad je povinen zveřejnit informaci o veřejném projednání podle § 16 nejméně 

5 dnů před jeho konáním. 

  

(2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se veřejné projednání konalo nejpozději 5 dnů po 

uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. 

 

(1) Nejedná-li se o řízení s posouzením vlivů, může příslušný úřad nařídit veřejné 

projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. 

Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným 

územním samosprávným celkům nejméně 10 dnů před jeho konáním.  

 

(2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se nařízené veřejné projednání konalo 

nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci.  
 

(3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele nebo 

zpracovatele dokumentace nebo posudku.  

 

(4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle odstavce 3, je povinen stanovit 

místo a čas nového veřejného projednání, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení 

veřejného projednání. Za den konání veřejného projednání se pak považuje den konání nového 

veřejného projednání; ostatní lhůty se přiměřeně prodlužují.  

  

(5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje o účasti 

a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný těsnopisný nebo zvukový záznam. 

  

(6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného projednání oznamovateli, dotčeným 

správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejnit jej na internetu.  

  

(7) Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné zvláštními právními 

předpisy5. 

  

§ 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 se 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 § 17 odst. 1 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.  

  

(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 
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jako součást nákladů posuzování uvedených v odstavci 1. Pokud vyúčtovanou částku oznamovatel 

v uvedené lhůtě nezaplatí, příslušný úřad stanovisko podle § 9a 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 § 9a odst. 1 a § 10 odst. 8. 

 

 

§ 21  

 

Ministerstvo 

 

  

a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,  

  

b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,  

  

c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích A a u záměrů, jejichž 

oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupcích B a jejich změn,  

  

d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo 

zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo 

pokud dotčené území tvoří území celého státu,  

  

e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství informace v 

oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,  

  

f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,  

  

g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost 

v jednotlivém případě vyhradilo,  

 

  

h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných závěrů 

zjišťovacích řízení a stanovisek,  

  

i) uděluje a odnímá autorizaci,  

  

j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace,  

  

k) do konce února každého roku zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam 

koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,  

  

l) vydává stanovisko k 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. , 

 

n) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury14), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f). 

  

§ 22  
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Orgány kraje  

 

 Orgány kraje  

  

a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupcích B a jejich změn a záměrů 

uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) a e),  

  

b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního 

obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. d),  

  

c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného 

závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci,  

  

d) do konce února každého roku zveřejňují seznam posudků a jejich zpracovatelů a dále seznam 

koncepcí a jejich posuzovatelů za předchozí kalendářní rok,  

  

e) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou 

dotčenými orgány při jeho pořizování., 

 

f) jsou dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury14), k jejichž posuzování jsou příslušné podle písmene a). 
 

Příloha č. 3 

Náležitosti oznámení  

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma  

2. IČ  

3. Sídlo (bydliště)  

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU  

I. Základní údaje  

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

2. Kapacita (rozsah) záměru  

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

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant  

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru; v případě záměrů 

spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími 

dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry  
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat.  

 

II. Údaje o vstupech  

(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)  

 

III. Údaje o výstupech  
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(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, 

kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek  

a technologií)  

  

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny  

  

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice  

4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých 

vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné  

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů  

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)  

Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem 

předloženou variantu řešení záměru  

  

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení  

2. Další podstatné informace oznamovatele  

  

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

 

H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace: 

Datum zpracování oznámení: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely  

na zpracování oznámení: 

Podpis zpracovatele oznámení: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona  

č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 
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Příloha č. 4 

Náležitosti dokumentace 

 

ČÁST A 

ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma  

2. IČ  

3. Sídlo (bydliště)  

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele  

 

ČÁST B 

ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1  

2. Kapacita (rozsah) záměru  

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

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 

a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

6. Popis technického a technologického řešení záměru; v případě záměrů spadajících do 

režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými 

technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato 

rozhodnutí vydávat. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 

2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb) 

 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, 

způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)  

2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo 

vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)  

3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby 

nakládání s odpady)  

4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství 

emisí, způsoby jejich omezení)  

5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)  

 

 

 

ČÁST C 

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (například územní 

systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné 

krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě 
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zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 

poměry v dotčeném území)  

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (například ovzduší a 

klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystémy, krajina, 

obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky)  

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 

zatížení  

 

ČÁST D 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti  

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů  

2. Vlivy na ovzduší a klima  

3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky  

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody  

5. Vlivy na půdu  

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje  

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy  

8. Vlivy na krajinu  

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky  

 

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 

a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

  

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech  

 

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

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

k záměru možné  

 

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů  

 

VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 

které se vyskytly při zpracování dokumentace 

 

 

 

ČÁST E 

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)  

Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem 

předloženou variantu řešení záměru. 

 

ČÁST F 

ZÁVĚR 

 

ČÁST G 

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  
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ČÁST H 

PŘÍLOHY 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

(ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové 

a grafické: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 

Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.: 

Datum zpracování dokumentace: 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely 

na zpracování dokumentace: 

Podpis zpracovatele dokumentace: 
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Příloha č. 6 

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 

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: 
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ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ 

 

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských  místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 35  

 (1) Ministerstvo je ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a 

další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon dozoru.  

  

 (2) Ministerstvo  

  

a) vykonává dozor21) nad dodržováním opatření stanovených podle tohoto zákona a povinností 

podle tohoto zákona a dále nad činností vodoprávního úřadu podle tohoto zákona,  

  

b) zabezpečuje náležitosti za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů 

přírodních minerálních vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, přírodních 

léčebných lázní, lázeňských míst a stanovení ochranných pásem,  

  

c) vydává certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení podle 

tohoto zákona, a to pro potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a certifikáty 

pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby jejich dovozu, 

pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,  

  

d) spravuje informační systém, a to zejména registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních 

minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci ostatních zdrojů 

minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst,  

  

e) předkládá katastrálnímu úřadu grafické a písemné podklady18) pro potřeby evidence ochranného 

pásma I. stupně a vnitřního území lázeňského místa,  

  

f) koncepčně řeší další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a 

přírodních léčebných lázní,  

  

g) zřizuje jako příspěvkovou organizaci Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů (§ 40)., 

 

h)  je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury28). 

         (3) Vodoprávní úřad vykonává dozor21) nad dodržováním opatření podle tohoto zákona a 

povinností podle tohoto zákona, a to v souvislosti se zdroji přírodní minerální vody, jejichž 

výtěžkem je minerální voda s obsahem rozpuštěných pevných látek nižším než 1 g/l nebo 

rozpuštěného oxidu uhličitého nižším než 1 g/l (dále jen "neuhličitá voda") a jejichž ochranná 

pásma se nepřekrývají s ochrannými pásmy ostatních zdrojů osvědčených podle tohoto zákona.  

  

 

 

§ 43 

Vztah zákona k některým dalším zákonům 
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 (1) Na výtěžek, kterým je minerální voda z přírodního léčivého zdroje, pokud vlastnosti 

tohoto výtěžku umožňují jeho použití jako potravinu k výrobě balených přírodních minerálních vod, 

se vztahují zvláštní právní předpisy,4) pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,25) nestanoví-li tento zákon jinak. 

Správní řád se nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Stanoviska uplatněná k politice 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a 

stanoviska vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního 

předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního 

řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Pokud se v tomto zákoně užívá 

pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební povolení rozumí se tím také společné 

územní a stavební řízení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle 

stavebního zákona. 

 

(3) Pokud zvláštní právní předpisy17) stanoví, že rozhodnutí dotýkající se jím chráněných 

zájmů je možno vydat jen v dohodě s dotčeným správním úřadem, popřípadě je-li nutno vydat podle 

zvláštního právního předpisu předběžné stanovisko, povolení či souhlas nejsou taková ustanovení 

zvláštních právních předpisů tímto zákonem dotčena. 

  

(4) Tento zákon se nevztahuje na minerální vody, plyny a peloidy nacházející se na 

pozemcích určených pro obranu státu podle zvláštního právního předpisu,26) s výjimkou těch, které 

se nacházejí na pozemcích vojenského újezdu Hradiště a na pozemcích v katastrálním území 

Kyselka u Hradiště. 

 

(5) Rozhodnutí o nařízení k odstranění závad podle § 39 odst. 1 písm. c) se nevydá, pokud 

bylo k nápravě ekologické újmy na přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní minerální 

vody vydáno rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické 

újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů26a). Zahájené řízení o nařízení k odstranění 

závad podle § 39 odst. 1 písm. c) ministerstvo přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na 

přírodních léčivých zdrojích nebo zdrojích přírodní minerální vody zahájeno řízení o uložení 

nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů26a). 
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ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 

změn 

 

 

§ 14 

Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 

  

(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na 

základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s 

jeho provozním řádem (dále jen "souhlas k provozování zařízení"). Jednotlivé fáze provozu skládky 

mohou být provozovány pouze na základě souhlasu s provozním řádem příslušné fáze provozu 

skládky. V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna 

zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů 

se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na 

základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud 

jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem. 

 (2) V zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné 

využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s 

těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení 

provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.20) K provozování 

takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1. 

 (3) Před zahájením činností spojených s odstraňováním odpadů na skládce provede krajský 

úřad místní šetření, aby ověřil, že skládka splňuje podmínky stanovené v jím vydaném souhlasu. 

 (4) Pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad o nový souhlas k provozování 

zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva k 

zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o 

žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocně rozhodnuto. 

 (5) Kolaudační souhlas, vydaný podle zvláštního právního předpisu,21) a kolaudační 

rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu21) pro stavby určené k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování 

zařízení podle odstavce 1. 

 (6) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení, 

b) obsah provozního řádu zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, 

c) technické požadavky na tato zařízení, 

d) obsah plánu úprav skládky, 

e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání s nimi. 

 (7) Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů a s jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno. 

 

 

§ 72  

 

Ministerstvo 

 

  

 (1) Ministerstvo  

  

a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství,  
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b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti odpadového hospodářství s výjimkou ochrany veřejného 

zdraví při nakládání s odpady,  

  

c) vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy,  

  

d) vykonává funkci příslušného orgánu a kontaktního subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů a 

funkci kontaktního subjektu pro odpady perzistentních organických znečišťujících látek,  

  

e) vydává rozhodnutí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě 

odpadů39) a podle části deváté,  

  

f) pověřuje právnické osoby nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

prodlužuje platnost tohoto pověření a odnímá toto pověření podle § 7 a 8,  

  

g) schvaluje náplň školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,  

  

h) zařazuje odpad v případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů podle § 

5 odst. 2,  

  

i) shromažďuje a zpracovává  

1. údaje zaslané podle § 39,  

2. údaje o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,  

3. údaje o přepravě nebezpečného odpadu,  

4. údaje o přeshraniční přepravě odpadů,  

5. návrhy na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e a návrhy na zápis do Seznamu povinných osob 

podle § 38b,  

6. žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d,  

7. údaje o převzatých autovracích a způsobech jejich zpracování,  

8. vydaná potvrzení o převzetí autovraku,  

9. návrhy na zápis do Seznamu podle § 37i,  

10. údaje o povinných osobách podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5, § 38 a 38b,  

11. údaje o plnění povinností podle § 31f, § 37h odst. 2 a § 38 odst. 10 a údaje o recyklačních 

účinnostech procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů,  

12. údaje o místech zpětného odběru podle § 37s odst. 2,  

  

j) zveřejňuje  

1. souhrnné informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi,  

2. seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 

4 písm. e),  

3. aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 

33b odst. 1,  

4. seznam osob pověřených ministerstvem k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,  

5. informace o provedených hodnoceních nebezpečných vlastností odpadů,  

6. Seznam výrobců podle § 31e,  

7. seznam kolektivních systémů podle § 31m a 38d,  

8. informace o vydaných potvrzeních o převzetí autovraku,  

9. Seznam podle § 37i,  

10. Registr podle § 37s,  

11. Seznam povinných osob podle § 38b,  

12. seznam dopravců odpadů,  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)

aspi://module='ASPI'&link='100/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%25238'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252337s'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%252314'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338d'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='157/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252337s'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='185/2001%20Sb.%252338b'&ucin-k-dni='30.12.9999'


200 

 

k) spolupracuje s Ministerstvem obrany při zajišťování evidence odpadů, zařízení k nakládání s 

odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů, skladů odpadů a 

PCB, odpadů PCB a zařízeních obsahujících PCB a podléhajících evidenci vznikajících v rámci 

činnosti Ministerstva obrany,  

  

l) zpracovává plán odpadového hospodářství České republiky v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

a při splnění podmínek stanovených tímto zákonem zpracovává jeho změny,  

  

m) předkládá vládě ke schválení návrh závazné části plánu odpadového hospodářství České 

republiky a návrh jeho změn,  

  

n) poskytuje příslušným složkám Evropské komise a orgánům mezinárodních úmluv a protokolů v 

oblasti odpadového hospodářství, k nimž Česká republika přistoupila, v požadovaném rozsahu a 

formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu odpadového hospodářství v České 

republice,  

  

o) jmenuje zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších 

grémií založených na základě ustanovení právních předpisů Evropských společenství v oblasti 

odpadového hospodářství nebo v rámci mezinárodních úmluv v této oblasti, k nimž Česká republika 

přistoupila,  

  

p) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu,  

  

q) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o recyklační účinnosti procesů recyklace 

odpadních baterií a akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63),  

  

r) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté,  

  

s) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje,  

  

t) vede Seznam výrobců podle § 31e,  

  

u) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti nebo 

změně oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m a 38d, rozhoduje o zrušení 

oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31r a 38h,  

  

v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty inspekci k 

zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému podle § 31p a 38g,  

  

w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií nebo 

akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo 

akumulátorů,  

  

x) vede evidenci smluv podle § 37 odst. 7 písm. c),  

  

y) spravuje Registr podle § 37s,  

  

z) vede Seznam povinných osob podle § 38b a zpřístupňuje jej na portálu veřejné správy.  

  

 (2) Vrchním státním dozorem v oblasti odpadového hospodářství je dozor nad tím, jak 

správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti odpadového hospodářství, dodržují právní 

předpisy v této oblasti, a dále dozor nad dodržováním ustanovení právních předpisů a rozhodnutí 
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příslušných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady.  

  

 (3) Ministerstvo  

  

a) posuzuje návrhy plánů odpadového hospodářství krajů a návrhy jejich změn z hlediska jejich 

souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a jeho změnami,  

  

b) vykonává funkci příslušného orgánu pro zařízení na recyklaci lodí,  

  

c) schvaluje plány kontrol přepravy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie68). , 

 

d) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury71) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti ministerstva, krajských úřadů a 

obecních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. 

 

§ 79 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2, 

b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 

78 odst. 2 písm. j); udělení souhlasu může vázat na podmínky, 

c) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, 

nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. k), udělení souhlasu může vázat na podmínky, 

d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich 

zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím 

vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace 

žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu, 

e) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10, 

f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a 

obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních 

úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

g) hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit 

ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, 

h) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné 

z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost 

odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto 

zákona, 

i) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení 

stanovených povinností podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání 

nápravy samostatným rozhodnutím, 

j) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá 

zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této 

činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí, 

k) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům, 

l) zajišťuje bezpečné uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3. 

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který 

spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, 
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opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na 

které je souhlas vázán. 

 (3) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je k 

rozhodování podle odstavce 1 místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. 

 (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění 

stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního 

předpisu21) z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména 

a) ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, 

b) v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, 

c)b) k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s 

odpady, 

d)c) k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, 

e)d) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných 

odpadů. 

 (5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 4 obsahuje posouzení žádosti z hlediska 

jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. 

Vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle tohoto zákona. 

 (6) Vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až d) vydává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož územním obvodu se nachází zařízení určené k nakládání s odpady   

(6) Závazné stanovisko podle odstavce 4 a vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až c) 

vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má být realizován 

příslušný záměr. 

 (7) Činnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 mohou zaměstnanci obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti. 

____________________  
20) Například zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. 
21) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

§ 82 

Společné ustanovení 

 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahuje se na řízení podle tohoto zákona správní řád.13) 

 (2) Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a 3, § 12 odst. 6, souhlas 

podle § 48a písm. b), § 50 odst. 2, § 51 odst. 1 a § 52, stanovení doby trvání a podmínky péče podle 

§ 52 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až d), závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 a 

vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. a) až c) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání 

nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání závazného 

stanoviska podle § 79 odst. 4 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného 

povolení podle zákona o integrované prevenci, pokud se integrované povolení na základě 

žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle zvláštního právního předpisu21). 
 (3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm. j), § 19 odst. 1 písm. e), § 

20 písm. e), § 31f, § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 

2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2 až 6 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky 

ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o 
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integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. 

____________________  
13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 9  

 

 (1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k 

nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto 

povolení vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak8).  

  

 (2) Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v 

případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami 

podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.  

  

 (3) Povoluje-li vodoprávní úřad odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající 

zpoplatnění (§ 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví současně i výši povoleného ročního 

odběru.  

  

 (4) Odběr podzemní vody za účelem výroby balené kojenecké nebo pramenité vody lze 

povolit, pokud zdroj podzemní vody splňuje požadavky na jakost balených kojeneckých nebo 

pramenitých vod podle vyhlášky upravující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených 

vod a o způsobu jejich úpravy8a); v případě, že lze podzemní vodu podle této vyhlášky upravovat, 

považují se limity na její jakost v ukazatelích, ve kterých ji lze upravovat, za splněné.  

 

  (5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je 

možné vydat jen současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, 

pokud se nejedná o vodní dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve 

společném územním a stavebním řízení podle zvláštního zákona4) jiný správní orgán než 

vodoprávní úřad. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením k 

provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují; pokud by byla odvoláním 

napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti povolení k 

nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení 

vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu 

vydané v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.  

  

 (6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemůže být 

vydáno na dobu kratší než 30 let. Vodoprávní úřad postupem podle § 12 odst. 2 dobu platnosti 

povolení prodlouží o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, nebyla-li oprávněnému pravomocně 

uložena sankce za opakované porušování povinností stanovených tímto zákonem nebo podle něho.  

  

 (7) Povolení k nakládání s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává na 

dobu užívání vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.  

  

 (8) Při povolování nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě 

jiných vodních živočichů [§ 8 odst. 1 písm. a) bod 4 a 5], stanoví vodoprávní úřad v povolení 

podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb v jiných případech než stanovených v § 39 

odst. 12 a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb. V případě, že jsou v 

povolení stanoveny podmínky pro použití nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek, nesmí být 

toto povolení vydáno na dobu delší než 4 roky. Na oprávněného, který zachází se závadnými 
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látkami v rozsahu podmínek podle věty první, se nevztahuje § 39 odst. 1 věta druhá.  

  

 (9) Povolení k nakládání s vodami k umělému obohacování zdrojů podzemních vod 

povrchovou vodou lze vydat pouze v případě, že použití zdroje povrchové nebo podzemní vody pro 

tento účel nepovede k ohrožení cílů stanovených podle § 23a pro tento vodní zdroj nebo cílů 

stanovených podle § 23a pro uměle obohacovaný zdroj podzemní vody.  

 

 (10) Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a 

stavební řízení podle zvláštního zákona4) pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje podle zvláštního zákona4).  

 

§ 15 

 

Stavební povolení k vodním dílům 

 

(1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich 

zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně 

vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen 

v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje 

současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5). V případě podle § 126 

odst. 5 se povolení k provedení nebo změně vodního díla nevydává současně s rozhodnutím podle 

zákona o integrované prevenci; práva a povinnosti vyplývající z povolení k provedení, změně 

vodního díla nebo změně jeho užívání lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci. 

 

(2) Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud 

se nemění jejich trasa. 

 

(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, za 

kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s 

tímto zákonem. Vodoprávní úřad může ve stavebním povolení uložit předložení provozního řádu 

vodního díla nejpozději spolu s oznámením podle § 120 stavebního zákona nebo spolu s žádostí o 

vydání kolaudačního souhlasu. Vodoprávní úřad ve stavebním povolení  nebo ve veřejnoprávní 

smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů,  úpraven vody, 

kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení  povolení  k jejich 

provozování54) spolu s žádostí o vydání   kolaudačního souhlasu. 

(3) Vodoprávní úřad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popřípadě podmínky, 

za kterých je vydává, a účel, kterému má vodní dílo sloužit. Vodoprávní úřad může ve 

stavebním povolení uložit předložení provozního řádu vodního díla nejpozději spolu s žádostí 

o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

(4) Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, 

vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo 

čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), 

předloží žadatel povolení k jejich provozování54). 

 

(45) Vodoprávní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu podle zvláštního 

zákona10). 
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(6) Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle zvláštního 

zákona4), nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

(5 6 7) Vodoprávní úřad může vyzvat žadatele o stavební povolení k předložení návrhu 

manipulačního řádu, popřípadě výpočtu povodňové vlny zvláštní povodně, a to u vodních děl 

vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický 

potenciál. 

 

(6 7 8) Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí 

být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet 

bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech, 

a) jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení bystřin a strží, 

b) vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo 

c) kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit z důvodu 

technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů. 

 

(7 8 9) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 nebo podle předchozích 

předpisů o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úřad o podmínkách dalšího trvání, popřípadě 

odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami. 

 

(8 9 10) Vodoprávní úřad může nařídit zastavení prací na stavbě nebo odstranění stavby 

provedené nebo prováděné mimořádným postupem podle stavebního zákona z příkazu 

povodňového orgánu obce, obce s rozšířenou působností nebo kraje. Vydání tohoto rozhodnutí je 

prvním úkonem v řízení. 

 

(9 10 11) Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem; to neplatí v 

případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují 

povolení k nakládání s vodami. 

 

(10 11 12) Vodoprávní úřad rozhodnutí o zrušení vodního díla oznámí příslušnému 

stavebnímu úřadu. 

§ 108  

 

Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad  

 

 (1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního vodoprávního 

úřadu Ministerstvo zemědělství.  

  

 (2) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí uplatňují stanoviska k 

politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje.  

  

 (3) Ministerstvo životního prostředí vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve 

věcech  

  

a) ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, a to  

1. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních [§ 8 odst. 1 písm. 

c)],  

2. povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich 

následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. e)],  

3. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizací (§ 16),  

4. stanovení minimálního zůstatkového průtoku a uložení povinnosti osadit na vodním díle cejch 

nebo vodní značku a povinnosti pravidelně měřit minimální zůstatkový průtok a podávat 
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vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 36),  

5. stanovení minimální hladiny podzemních vod a uložení povinnosti předložit návrh jímacího řádu, 

popřípadě povinnosti pravidelně měřit hladinu podzemních vod, způsobu měření a povinnosti 

podávat vodoprávnímu úřadu a správci povodí zprávy o výsledcích měření (§ 37),  

6. činnosti při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a 

přebírání výsledků měření objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění (§ 38),  

7. přípravy návrhu prováděcího předpisu, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného 

znečištění vod (§ 31, 32, 33, 35 a 38),  

  

b) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod společně s Ministerstvem 

zemědělství (§ 21 a 22),  

  

c) zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod prostřednictvím jím zřízených 

pověřených odborných subjektů (§ 21),  

  

d) tvorby a vedení informačního systému společně s Ministerstvem zemědělství podle tohoto 

zákona (§ 19 a 22),  

  

e) sestavování a schvalování plánů v oblasti vod a sestavování programů opatření společně s 

Ministerstvem zemědělství (§ 24 až 26),  

  

f) posuzování plánů v oblasti vod z hlediska vlivu na životní prostředí (§ 24 a 25),  

  

g) chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 28),  

  

h) ochrany vodních zdrojů (§ 29 a 30),  

  

i) citlivých oblastí (§ 32),  

  

j) zranitelných oblastí (§ 33), s výjimkou přezkoumávání akčního programu,  

  

k) stanovení opatření k nápravě při nevyhovující jakosti povrchových vod využívaných ke koupání 

(§ 34 odst. 2),  

  

l) stanovení povrchových vod, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a 

dalších vodních živočichů společně s Ministerstvem zemědělství (§ 35),  

  

m) ochrany jakosti povrchových nebo podzemních vod před závadnými látkami (§ 39),  

  

n) zneškodňování havárií (§ 41) a odstraňování jejich škodlivých následků (§ 42),  

  

o) ochrany před povodněmi (§ 63 až 87),  

  

p) řízení Českého hydrometeorologického ústavu (§ 73),  

  

q) poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (§ 88),  

  

r) poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních (§ 89 až 100),  

  

s) spolupráce s orgány krajů v přenesené působnosti ve věcech ochrany množství a jakosti 

hraničních vod (§ 107),  
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t) řízení České inspekce životního prostředí (§ 112),  

  

u) řízení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti ochrany množství a jakosti vod,  

  

v) plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti ochrany vod, 

podávání zpráv o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinování převzetí a 

zavádění legislativy Evropských společenství v oblasti vod společně s Ministerstvem zemědělství,  

  

w) zajišťování koordinace plánů v oblasti vod a programů opatření v rámci mezinárodní spolupráce 

ochrany vod v oblastech povodí Labe, Dunaje a Odry.  

  

 (4) Ministerstvo dopravy a spojů vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve 

věcech užívání povrchových vod k plavbě (§ 7).  

  

 (5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v 

nichž je založena působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 3.  

  

           (6) Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí jsou dotčenými orgány 

při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury55) a uplatňují 

závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury z hlediska působnosti všech vodoprávních úřadů 

s výjimkou působnosti podle odstavce 4 a 5.  

 

§ 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, závazné 

stanovisko vydané v rámci společného územního a stavebního řízení4), 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, 

závazných stanovisek pro účely společného územního a stavebního řízení4), souhlasů a 

vyjádření, v souladu s tímto zákonem. 

 

 (3) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry v 

územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního jednání 

veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů. 

  

 (4) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím 

vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. 

  

 (5) Účastníkem řízení je správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního 

toku. 

  

 (6) Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je 

oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle tohoto zákona, 
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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. 

  

 (10) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti jiného 

vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním obvodu jiného 

vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad po projednání s těmi 

vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká. 

  

 (11) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených 

účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; ustanovení § 36 a 47 

správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední, rozhodnutí může být prvním úkonem v 

řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve 

zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. 

  

 (12) Pokud je splněna některá z podmínek podle § 140 odst. 1 správního řádu, jde o 

společné řízení. 

  

 (13) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v novém 

vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s povolením, 

které bylo změněno nebo zrušeno. 

  

 (14) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném z 

podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí žadatel. 

  

 (15) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního úřadu než 

povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně. 
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 (16) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle 

odstavců 4 a 7. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo jeho zrušení jsou 

žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce, jejichž územím drobný 

vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné vodoprávní úřady (§ 106 odst. 1). 

  

 (17) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním dozoru, jejichž 

rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování odborných 

podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování uvedených 

podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k nápravě. Je-li v 

rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s vodami způsobem, k němuž je jinak potřeba 

povolení podle § 8, toto povolení se již nevydává. V případě, kdy se po právní moci rozhodnutí o 

opatření k nápravě vyskytnou nové rozhodné skutečnosti, lze vydat nové rozhodnutí o opatření k 

nápravě. 

  

 (18) Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím. 

  

 (19) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, 

je k řízení příslušný ten vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část tohoto 

vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti. Činností se 

rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v § 14 a další činnosti podle zákona včetně záměrů, k 

nimž vydává vodoprávní úřad vyjádření podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro 

stanovení ochranných pásem vodního zdroje nebo vodního díla je vodoprávní úřad, v jehož 

správním obvodu leží vodní dílo, s nímž stanovení ochranných pásem souvisí. 

  

 (20) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. 

  

____________________  
4) Zákon č. 183/2006 Sb. 

 

 

 

§ 119 

 

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 

 

 (1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že 

a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 

b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 

  

 (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí 

přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního dohledu 

podle § 62 odst. 4. 

  

 (3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie dopustí 

přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou prováděním 

technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 

  

 (4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že 

a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 

b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 

odst. 1 písm. a), 
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c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku 

podle § 59 odst. 1 písm. e), 

d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 

e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve 

vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 1 písm. g), 

f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 

g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo 

neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k), 

h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, 

změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 odst. 3, nebo 

i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 

  

 (5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání nebo 

akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 

1 písm. j). 

  

 (6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí 

přestupku tím, že 

  

a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních 

živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 

b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 

bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 

  

 (7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i), 

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), odstavce 5 nebo odstavce 

6 písm. a), 

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo 

d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 

6 písm. b). 

 

§ 125d 

 

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 

 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. 

až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 

b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 

  

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. 

až IV. kategorie dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností při provádění 

technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4. 

  

 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. 

nebo II. kategorie dopustí správního deliktu tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s 

osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 

  

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí 

správního deliktu tím, že 
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a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 

b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle § 59 

odst. 1 písm. a), 

c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním toku 

podle § 59 odst. 1 písm. e), 

d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 

e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o průtocích ve 

vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst.1písm. g), 

f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 

g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo 

neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k), 

h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho doplnění, 

změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 5 odst. 3, nebo 

i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 

  

 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před 

povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí správního deliktu tím, že 

neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j). 

  

 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke 

vzdouvání vody dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci vodních 

živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 

b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 

bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 

  

 (7) Za správní delikt se uloží pokuta 

 a) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), 

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), i), odstavce 5, nebo 

odstavce 6 písm. a), 

c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3, nebo 

d) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo 

odstavce 6 písm. b). 

 

§ 126 

 

Společná ustanovení 

 

(1) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem "vlastník" nebo "nabyvatel", rozumí se jím i ten, 

komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se příslušné 

ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka.  

 

 (2) Správci vodních toků, jsou-li státními organizacemi, jsou povinni na výzvu převzít od 

příslušných organizačních složek státu vodní díla na vodních tocích a pozemky tvořící koryta 

vodních toků v úsecích, které spravují, od těchto organizačních složek státu, jestliže hospodaří s 

uvedeným majetkem podle zvláštního zákona proto, že při jeho nabytí státem nebylo patrno, které 

organizační složce nebo státní organizaci s ním přísluší hospodařit, anebo se o něm zjistilo, že je 

majetkem státu, ale žádná organizační složka státu ani státní organizace s ním nehospodaří.45) V 

pochybnostech o tom, který správce má převzít vodní dílo nebo pozemek státu, určí takového 

správce Ministerstvo zemědělství; toto určení nemá povahu rozhodnutí ve správním řízení.  
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 (3) Podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím pozemku se stává 

včetně příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, vlastnictvím vlastníka pozemku 

dotčeného touto stavbou a podrobné odvodňovací zařízení vybudované státem na pozemku, který je 

ve vlastnictví státu, přechází v případě převodu tohoto pozemku do vlastnictví nového nabyvatele 

bezúplatně spolu s pozemkem, pokud neoznámí do 24 měsíců od účinnosti tohoto zákona 

příslušnému vodoprávnímu úřadu, že s přechodem nesouhlasí. K přechodu těchto vlastnických práv 

dochází dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění nesouhlasu s přechodem.  

 

 (4) Působnost vodoprávních úřadů výslovně neuvedenou je třeba posuzovat podle oblastí, v 

nichž jim výkon státní správy přísluší.  

 

 (5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1, § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39 odst. 2 

písm. a) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o 

vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně časového omezení platnosti povoleného nakládání s 

vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu podle zákona o integrované prevenci 

zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí podle § 9 odst. 5. Ten, komu 

svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované prevenci, se považuje za 

oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). Vydání rozhodnutí podle § 17 odst. 1 se 

nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované 

prevenci, pokud se integrované povolení na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po 

vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

podle zvláštního zákona4). 

  

 (6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 

10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.  

  

 (7) Opatření k nápravě podle § 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) se 

neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách vydáno 

rozhodnutí o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její 

nápravě a o změně některých zákonů45a). Zahájené řízení o uložení opatření k nápravě podle § 42, § 

110 odst. 1, § 111 odst. 2 nebo § 112 odst. 1 písm. b) vodoprávní úřad nebo Česká inspekce 

životního prostředí přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo 

podzemních vodách zahájeno řízení o uložení nápravného opatření podle zákona o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů45a).  

 

(8) V řízeních podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 4, § 12 odst. 1, § 38 odst. 13, § 43 odst. 2, § 44 

odst. 3, § 53, § 55 odst. 4, § 56 odst. 5, § 61 odst. 6, § 64 odst. 2 a § 71 odst. 4 rozhoduje 

vodoprávní úřad z moci úřední. 

 

 (9) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem stavební povolení, rozumí se jím i společné 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona4). 

 

____________________ 
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
45) § 10 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.  
45a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. 
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ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ 

 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 14 

 Jakost pitné vody a míra znečištění odpadních vod 

 

 (1) Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní 

nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštními právními předpisy. 1) 

  

(2) Práva a povinnosti provozovatele a odběratele související se zdravotní nezávadností 

pitné vody stanoví zvláštní zákon17). 

  

(3) Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru 

znečistění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství 

těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen 

předložit před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby kanalizace vodoprávnímu 

úřadu ke schválení. Kanalizační řád schvaluje rozhodnutím20) vodoprávní úřad. 

  

(4) V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení 

kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s 

vydáním stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

rozhodne o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu. 

  

(5) Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory. 

  

(6) Náležitosti kanalizačního řádu stanoví prováděcí právní předpis. Četnost odběrů vzorků a 

požadavky na rozbor vzorků odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis. 

 

____________________  
1)  § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
17)  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
17a)  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
18)  Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 254/2001 Sb. Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly. 
20)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

§ 29 

 

(1) Ministerstvo 

  

a) je pro účely tohoto zákona odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná krajským úřadem v 

prvním stupni, 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



215 

 

b) zajišťuje zpracování a aktualizace plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu, 

  

c) projednává a eviduje navrhované změny a aktualizace plánů rozvoje vodovodů a kanalizací pro 

území krajů a pro území státu, 

  

d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti vodovodů a kanalizací, 

  

e) vede seznam technických auditorů, 

  

f) vyhlašuje provedení technického auditu. 

  

 (2) V působnosti ministerstva je dále regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana 

spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru, k 

uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů, 

zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací a 

poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti. 

  

 (3) Ministerstvo v rámci své působnosti podle odstavce 2 rozhoduje o 

  

a) zrušení povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 9, 

  

b) bilančních nárocích na zdroje zásobování pitnou vodou ze skupinových vodovodů a 

vodárenských soustav, nedojde-li k dohodě jejich vlastníka nebo provozovatele s jednotlivými 

vlastníky nebo provozovateli připojených vodovodů. 

  

 (4) Ministerstvo dále 

  

a) vede ústřední evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích, 

  

b) zabezpečuje informační systém na úseku vodovodů a kanalizací pro podporu výkonu veřejné 

správy, 

  

c) provádí vzájemná porovnání cen podle cenových předpisů17a) pro vodné a stočné, nákladů a 

zisku u kalkulací, tvorby a čerpání prostředků na obnovu, a zveřejňuje výsledky, 

  

d) provádí vyhodnocení údajů podle § 8 odst. 12 a § 9 odst. 12 a zveřejňuje je, 

  

e) poskytuje odbornou spolupráci cenovým kontrolním orgánům, 

  

f) spolupracuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

  

 (5) Zaměstnanci ministerstva jsou oprávněni 

  

a) vstupovat do objektů sloužících k poskytování dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních 

vod, 

  

b) nahlížet do všech účetních a jiných dokladů vlastníků nebo provozovatelů vodovodů nebo 

kanalizací, nezbytných k výkonu regulace, pořizovat jejich kopie a požadovat vysvětlení; o 

skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s touto činností, jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost, a to ještě 2 roky po skončení pracovního poměru. 

  

 (6) Ustanoveními odstavců 2 a 5 není dotčena působnost Úřadu pro ochranu hospodářské 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



216 

 

soutěže. 

 

            (7) Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného 

zájmu energetické infrastruktury32) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury z hlediska 

působnosti všech správních orgánů na úseku státní správy vodovodů a kanalizaci s výjimkou 

působnosti Ministerstva obrany podle § 29a. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



217 

 

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ 

 

Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o  přestupcích, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích), s vyznačením navrhovaných změn 

§ 8  

 

 Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") při správě státních hranic  

  

a) zabezpečuje vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních hranic, s 

výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle zvláštního právního 

předpisu2),  

  

b) zabezpečuje údržbu hraničního pruhu a volných kruhových ploch,  

  

c) spravuje hraniční dokumentární dílo,  

  

d) zabezpečuje činnost hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro Českou 

republiku z mezinárodních smluv,  

  

e) koordinuje činnost státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,  

  

f) vyjadřuje se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v 

jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,  

  

g) poskytuje náhradu za majetkové újmy nebo náhradu za omezení využívání nemovitosti vzniklé v 

souvislosti s výkonem správy státních hranic,  

  

h) vykupuje pozemky, které mají být na základě mezinárodní smlouvy o změnách průběhu státních 

hranic předány sousedním státům,  

  

i) vydává průkazy podle mezinárodních smluv3),  

  

j) vede evidenci osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích (dále jen 

"průkaz"), a  

  

k) zabezpečuje umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic., 

 

l) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury6) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska správy státních hranic.  

______________  
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ 

 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 58 

 

Působnost Ministerstva zemědělství  

 

 (1) Ministerstvo zemědělství rozhoduje ve věcech  

  

a) opatření k zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),  

  

b) dovozu, vývozu a vypouštění druhů zvěře (§ 4 odst. 2),  

  

c) myslivosti týkajících se organizací v oboru působnosti Ministerstva obrany,  

  

d) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3).  

  

 (2) Ministerstvo zemědělství dále  

  

a) řídí výkon státní správy myslivosti,  

  

b) organizuje a řídí myslivecký výzkum a podílí se na vzdělávání v myslivosti,  

  

c) vypracovává koncepce rozvoje myslivosti,  

  

d) účastní se na mezinárodní spolupráci, programech a projektech,  

  

e) dbá na zachování druhů zvěře (§ 3 odst. 1),  

  

f) ustavuje ústřední hodnotitelskou komisi trofejí (§ 6 odst. 2),  

  

g) pověřuje některou mysliveckou organizaci6) vedením evidence význačných trofejí (§ 6 odst. 2),  

  

h) pověřuje právnické osoby prováděním zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 35 odst. 7),  

  

i) pověřuje právnické osoby prováděním sokolnických zkoušek, zkoušek psů z výkonu (§ 44 odst. 

3) a zkoušek z myslivosti (§ 47 odst. 5),  

  

j) pověřuje celostátně působící myslivecké organizace6) pořádáním celostátních a mezinárodních 

mysliveckých výstav nebo jinými vybranými úkoly na úseku myslivosti,  

  

k) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti,  

  

l) zabezpečuje provádění vyšších odborných mysliveckých zkoušek (§ 58 odst. 3),  

  

m) podporuje vybrané činnosti myslivosti poskytováním služeb nebo finančních příspěvků, zejména 

v oblastech výchovy a vzdělávání, podpory ohrožených a vzácných druhů zvěře, vyhodnocení 

chovu zvěře a chovatelských přehlídek, osvěty a propagace myslivosti, zlepšování životního 
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prostředí zvěře, myslivecké kynologie, sokolnictví a chovu dravců, využití dravců v ochraně rostlin, 

preventivních veterinárních opatření a zdolávání nákaz v chovech zvěře,  

  

n) zpracovává statistická hlášení o myslivosti., 

 

o) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury36) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti všech orgánů státní správy 

myslivosti s výjimkou působnosti Ministerstva životního prostředí podle § 57 odst. 1.  

  

 (3) Obsahem vyšších odborných mysliveckých zkoušek je ověření znalostí myslivosti a 

obecně závazných právních předpisů o myslivosti a předpisů souvisejících. Tyto zkoušky neskládají 

absolventi střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným 

vyučovacím předmětem, nebo osoby, které složily zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které 

se vyučuje myslivost. Bližší podrobnosti o obsahu a rozsahu vyšších odborných mysliveckých 

zkoušek, včetně způsobu jejich provádění, stanoví vyhláška.  

_____________ 
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST TŘICÁTÁ 

 

Zákon č. 76/2002  Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 
 

§ 4 

Obsah žádosti 

 (1) Žádost musí obsahovat 

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

pokud je přiděleno, 

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

adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu určenou pro doručování, je-li provozovatelem 

zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem, 

c) popis činnosti, identifikační údaje o umístění činnosti (obec, katastrální území, parcelní číslo, 

popř. označení stavby), popř. kategorii činnosti, pokud je uvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a 

určení hlavní činnosti, 

d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c), e) až l) a p) všeobecně srozumitelným 

způsobem, 

e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo 

jsou jím produkovány, 

f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího záření a popis dalších vlivů 

zařízení, jejich vlastností, účinků na životní prostředí a zdraví lidí a předpokládaného množství 

emisí do jednotlivých složek životního prostředí, 

g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a stávajícího stavu znečištění 

půdy a podzemních vod), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů 

v území, 

h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení 

emisí znečišťujících životní prostředí, 

i) popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů, 

které v zařízení vznikají, 

j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do 

životního prostředí, 

k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, jako 

například hospodárné využívání energie, předcházení haváriím8) a omezování jejich případných 

následků, vyloučení rizik případného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka 

pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho činnosti v co největší možné míře, 

m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13), včetně vyhodnocení 

souladu návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách, případně i včetně odborného 

posouzení (§ 14 odst. 5), 

n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních 

předpisů,10) a podklady k nim, pokud mohou nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci, 

o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle 

zvláštních právních předpisů6) a integrované povolení je má nahradit, pokud již nejsou obsaženy v 

náležitostech uvedených pod písmeny a) až n), 

p) přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením prověřených 

provozovatelem zařízení, 

q) základní zprávu (§ 4a), pokud je provozovatel zařízení povinen zajistit její vypracování., 

r) údaj o tom, zda provozovatel žádá o vydání integrovaného povolení před vydáním, nebo po 

vydání stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

podle zvláštního právního předpisu24). 
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§ 45 

 

(1) Stavební povolení podle zvláštního právního předpisu24) pro zařízení [§ 2 písm. a)] nelze 

vydat bez pravomocného integrovaného povolení.  

 

(1) Práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení, nebo společného povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, vydaného pro zařízení podle zvláštního právního 

předpisu24) lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení. 

 

(2) Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince 

2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované 

povolení současně s návrhem, na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle 

zvláštního právního předpisu24). Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání 

stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.  

 

(3) Změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna 

pouze na základě pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a. V případě, že 

se jedná o změnu zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, nebo společné povolení, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního právního předpisu24), postupuje se 

obdobně podle odstavce 1. 
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ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ 

 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 19 

Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav 

 

Státní pozemkový úřad 

a) rozhoduje o pozemkových úpravách a organizuje jejich provádění, v případě potřeby nezbytnou 

projektovou činnost sám provádí, 

b) zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami s odbornou způsobilostí 

podle zvláštního právního předpisu, 

c) koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími orgány podle § 6 odst. 6 vazbu 

návrhů pozemkových úprav na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a 

ochranu životního prostředí a krajiny; uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním 

plánům, 

d) předkládá příslušnému katastrálnímu úřadu listiny, na jejichž základě dochází ke změně 

vlastnických práv k pozemkům, 

e) zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace pozemkových úprav, 

f) soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti pozemkových úprav, 

g) zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek podle § 8 odst. 4 a zabezpečuje 

jednotné vedení a aktualizaci údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách v číselném a 

mapovém vyjádření, 

h) poskytuje údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, pokud tyto údaje nejsou již 

součástí katastru nemovitostí, 

i) hradí náklady podle § 17, dále nezbytné náklady spojené s oceněním věci, identifikací parcel a 

vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek, 

j) přijímá peněžní částky podle § 10 odst. 2 a § 17, 

k) se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení nebo ve společném územním 

a stavebním řízení není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu 

pozemkových úprav, 

l) zabezpečuje v dohodě s krajským úřadem vazbu pozemkových úprav na zásady územního 

rozvoje, 

m) po vyznačení poznámky o schválení návrhu pozemkových úprav do katastru nemovitostí uděluje 

souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků nebo jejich částí zahrnutých do obvodu pozemkových 

úprav, a to až do vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

n) uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování 

pozemkových úprav, 

o) podílí se na obnově katastrálního operátu, 

p) zajišťuje zejména pro potřeby správních úřadů a organizačních složek státu lustraci nemovitostí v 

majetku České republiky, 

q) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury55) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska souladu s plánem společných zařízení podle 

schváleného plánu pozemkových úprav. 
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ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 

303/2011 Sb., 

 

§ 101b  

 

 (1) Návrh lze podat do 3 let 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy 

nabylo účinnosti. Zmeškání lhůty pro podání návrhu nelze prominout.  

  

 (2) Návrh kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat návrhové 

body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel 

opatření obecné povahy nebo jeho část za nezákonné. Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v 

dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části opatření obecné povahy nebo jej 

rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.  

  

 (3) Při přezkoumání opatření obecné povahy vychází soud ze skutkového a právního stavu, 

který tu byl v době vydání opatření obecné povahy.  

  

 (4) Ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4, a § 76 se použijí přiměřeně.  
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ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ 

 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 56  

 

Dodání nemovité věci  

 

 (1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který  

  

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a  

  

b) není stavebním pozemkem.  

  

 (2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na 

kterém  

  

a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a  

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této 

stavby, nebo  

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této 

stavby, nebo  

  

b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena 

stavba pevně spojená se zemí.  

  

 (3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let  

  

a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně 

dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo  

  

b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle stavebního 

zákona v souladu  

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,  

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad zakázal 

jejich užívání, nebo  

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po podstatné změně 

dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.  

  

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání 

a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo 

b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené 

stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 

  

(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí  

  

a) stavba pevně spojená se zemí,  

  

b) jednotka,  
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c) inženýrská síť,  

  

d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,  

  

e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,  

  

f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.  

  

 (5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání 

vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění 

plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před uskutečněním 

zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění 

zdanitelného plnění základ daně podle § 36.  
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ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 

§ 149  

 

Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem 

 

 (1) Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není 

samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část 

rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou 

dotčenými orgány. 

 

(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený 

orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, 

které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah 

závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné 

části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich 

hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. 
  

 (23) Správní orgán usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž 

má být vydáno závazné stanovisko. 

  

 (34) Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje 

žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. 

  

 (45) Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní 

orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu 

orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání 

spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování 

věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného 

stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 neběží. 

  

 (56) Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je 

příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže 

správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné 

stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho 

rozhodnutí. 

  

 (67) Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo 

závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení. 

            

 

§ 174  

 

 (1) Pro řízení podle této části platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení 

části druhé.  

  

 (2) Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let 1 roku od účinnosti opatření. Účinky 

rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci. 
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ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ 

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn. 

 

 

Položka 17  

 

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu 

užívání stavby na území14)  

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 

rodinnou rekreaci15)        Kč   1 000 

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty    Kč   5 000 

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže    Kč     500 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží  Kč   1 000 

a 500 Kč za čtvrté 

a každé další stání, 

nejvýše Kč 5 000 

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 

s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, 

které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)  Kč   1 000 

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)     Kč  20 000 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel   Kč     300 

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)   Kč   3 000 

  

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území  

a) do výměry 5 000 m2 včetně      Kč   1 000 

b) nad výměru 5 000 m2       Kč   3 000 

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků   Kč   1 000 

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu     Kč   2 000 

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území        Kč   5 000 

6. Vydání regulačního plánu na žádost     Kč  10 000 

 

 

Osvobození 

Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní 

smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně 

prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. 

 

Poznámky 

 

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní 

smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného 

stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této 

položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech 

této položky.  

  

 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad 
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poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.  

  

 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby 

příslušného poplatku.  

  

 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny 

sazby příslušného poplatku.  

  

 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny 

sazby příslušného poplatku.  

  

 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní 

úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.  

  

 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve 

výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky 

a položky 18.  

  

 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby 

vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.  

  

 9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných 

poplatků. 

 

            9 10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad 

ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 

stavebního zákona.  

 

Položka 18 

 

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje 

 

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) Kč  5000 

 

b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty     Kč 10000 

 

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

stavby garáže       Kč  500 

 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží  Kč 1 000 

a 500 Kč za čtvrté 

a každé další stání, 

nejvýše Kč 5 000 

 

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební 

záměr projedná ve stavebním řízení    Kč 1 000 

 

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)     Kč  10 000 
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g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 

ekvivalentních obyvatel       Kč  300 

 

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                                              Kč 3 000 

 

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení                           Kč 1 000 

 

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

Kč 1 000 

 

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3           Kč  500 

 

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením                   Kč 1 000 

 

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením                                  Kč  500 

 

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby                                                        Kč 1 000 

 

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                                   Kč 1 000 

 

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu                                               Kč 1 000 

 

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                                       Kč 1 000 

 

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby                                                      Kč  500 

 

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby                                                 Kč  500 

 

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby                                                                 Kč  500 

 

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

obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb                         Kč 5 000 

 

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace 

skutečného provedení stavby (pasportu)                                              Kč  500 

 

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem                                     Kč  10 000 

 

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

inspektora                                                                                         Kč  10 000 

 

Osvobození 

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu 

ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly 

přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve 

stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 

 

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 

stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných 

staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. 

 

Předmětem poplatku není 
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Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez 

zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd. 

 

Poznámky 

1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod 

různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v 

jednotlivých písmenech této položky. 

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky 

vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši 

poloviny sazby příslušného poplatku. 

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb 

poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši 

součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a 

položky 17. 

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad 

ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a 

jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona. 
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ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů  (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

§ 108 

Působnost Úřadu  

 

 (1) Úřad podle tohoto zákona  

  

a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů 

v elektronických komunikacích,  

  

b) vydává opatření obecné povahy,  

  

c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky s 

významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,  

  

d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává 

poskytování univerzální služby,  

  

e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit finanční 

prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování univerzální služby a 

rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,  

  

f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,  

  

g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,  

  

h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou agenturou 

pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,  

  

i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,  

  

j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,  

  

k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při uznávání 

odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických 

komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro 

výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo Českou republiku státními 

příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky,  

  

l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,  

  

m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,  

  

n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,  

  

o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,  

  

p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů 
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rádiových kmitočtů z výběrových řízení,  

  

q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,  

  

r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,  

  

s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických komunikací a 

spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,  

  

t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle 

tohoto zákona,  

  

u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících do 

jeho působnosti,  

  

v) vykonává státní statistickou službu,  

  

w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených 

vládou,  

  

x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických komunikací 

od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených 

zvláštním právním předpisem45) a poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování 

Ministerstvu,  

  

y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,  

  

z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně 

dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační 

síti podle § 63 odst. 5,  

  

aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo 

uložených z moci úřední na jeho základě,  

  

bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém monitorování 

kmitočtového spektra., 

 

cc) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury67) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska své působnosti. 

 

 (2) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona anebo 

jiných právních předpisů2).  

 (3) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, doporučení, 

pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a 

informací (ENISA) a Sdružením BEREC a z hlavních zásad státní politiky v elektronických 

komunikacích. Rozhodne-li se Úřad nepostupovat podle doporučení Komise, kterým se 

harmonizuje uplatňování práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických komunikací, 

bezodkladně o tom informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu.  

 
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)

aspi://module='ASPI'&link='127/2005%20Sb.%252363'&ucin-k-dni='30.12.9999'


233 

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 4  

 

 (1) Úřad  

  

a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech 

státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu 

jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,  

  

b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,  

  

c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a 

organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,  

  

d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů 

vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě kontrolní 

činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních 

podmínek,  

  

e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle tohoto 

zákona,  

  

f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  

  

g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje 

přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,  

  

h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  

  

i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu 

podle § 7 odst. 1 písm. f),  

  

j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu podle 

§ 7 odst. 1 písm. f) vydaná inspektorátem,  

  

k) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce,  

  

l) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky lodě s 

požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce76).  

  

 (2) Úřad  

  

a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů 

uvedených v § 3 odst. 1,  

  

b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního prostředí, 

bezpečnosti práce a pracovních podmínek,  

  

c) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají fyzické 
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osoby (dále jen "zaměstnavatel"), a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství 

týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  

  

d) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních 

akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizace 

zaměstnavatelů,  

  

e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek 

zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi 

zaměstnavatelů,  

  

f) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce za porušení 

povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o uložení pokuty 

zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a 

inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty., 

 

g) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 

infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 

pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1 

písm. i) a j). 

  
 (3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10) a informačního 

systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich odstraňování zjištěných 

kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.  

  

   (4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o  

  

a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, státní 

příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,  

  

b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k 

pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,  

  

c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co bylo 

zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin, a proč k pracovnímu 

úrazu došlo.  

 Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z 

něho se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony11) nebo v případech, 

kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která by 

poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje z 

informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  

  

 (5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o  

  

a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,  

 b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.  

 Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a 

Úřadu práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen 

„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje z 

informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  

  

 (6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit ochranu 
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osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12).  
______________________ 

78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ 

 

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 6 

Zásady pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa 

  

(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo, není-li dále 

stanoveno jinak; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů 17). Schválený plán musí 

být součástí žádosti o povolení zřídit úložné místo, pokud jeho schválení nebude spojeno s řízením 

o umístění úložného místa. 

 

(2) Úložné místo nemusí být zřízeno pro umístění  

a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které vznikly neočekávaně, mají-li být 

uloženy v daném místě po dobu kratší než 6 měsíců, 

b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, mají-li být uloženy v daném 

místě na dobu kratší než 12 měsíců, 

c) neznečištěné zeminy, těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné a vznikají 

při ložiskovém průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a skladování rašeliny, a 

inertního těžebního odpadu, mají-li být v daném místě uloženy na dobu kratší než 3 roky. 

Doba podle písmen a) až c) počíná běžet ode dne prvního uložení těžebního odpadu v daném místě. 

  

(3 )Při zřizování provozu  nebo  při změně úložného místa je provozovatel povinen 

a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a geologické, hydrologické, hydrogeologické, 

seismické a geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby 

1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení znečištění půdy, ovzduší a podzemních 

nebo povrchových vod stanovené jinými právními předpisy18), 

2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je vyžadován v povolení podle § 8, a 

3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší technicky možné a ekonomicky 

únosné míře, 

b) úložné místo vybudovat, řídit a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho geotechnická stabilita, aby 

se předcházelo znečištění půdy, ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo co 

možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny, 

c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu úložného místa v průběhu jeho 

provozu a po určenou dobu po jeho ukončení, d) podle postupu uvedeného v písmenu c) 

monitorovat a kontrolovat úložné místo. 

 

(4 ) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 3 písm. d) prokáží nestabilitu úložného 

místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná opatření k odstranění 

těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz úložného místa povolil. 

 

(5) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 3 písm. d) musí provozovatel vést 

společně s podklady k povolení po dobu provozu úložného místa a dále v souladu s § 11 odst. 2. 

 

(6) Provozovatel je povinen oznámit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, u odkališť 

rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin každou 

událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho nepříznivý vliv na životní 

prostředí zjištěný při kontrole nebo monitorování. Provozovatel v případě potřeby postupuje podle 
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havarijního plánu a bez zbytečného odkladu musí vznik takové události oznámit orgánu podle věty 

předchozí a dalším orgánům uvedeným v havarijním plánu. 

 

 (7) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné nehodě, je provozovatel 

povinen tuto skutečnost ohlásit také odborové organizaci, radě zaměstnanců nebo zástupci pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li u provozovatele žádný ze zástupců 

zaměstnanců uvedených ve větě první, musí být zaměstnanci informováni přímo. 

 

 

§ 6 

Zásady pro stavbu úložného místa 

 

(1) Pro uložení těžebních odpadů musí provozovatel zřídit úložné místo, není-li dále 

stanoveno jinak; tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů17). Schválený plán 

musí být součástí žádosti o povolení stavby úložného místa, pokud její povolení nebude 

spojeno s řízením o umístění úložného místa. 

 

(2) Umístění stavby úložného místa v hranicích dobývacího prostoru, jakož i její změnu 

a užívání povoluje, případně její odstranění nařizuje nebo povoluje obvodní báňský úřad39). 

 

(3) Umístění stavby úložného místa mimo dobývací prostor, jakož i její změnu nebo 

užívání, případně její odstranění nařizují nebo povolují orgány podle zvláštních právních 

předpisů21). Příslušný obvodní báňský úřad je v takovém případě dotčeným orgánem. 

 

(4) Za stavbu úložného místa se nepovažuje uložení  

a) těžebních odpadů klasifikovaných jako nebezpečné, které vznikly neočekávaně, mají-li být 

uloženy v daném místě po dobu kratší než 6 měsíců, 

b) těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, mají-li být uloženy v daném 

místě na dobu kratší než 12 měsíců, 

c) neznečištěných zemin, těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné a 

vznikají při ložiskovém průzkumu nerostů, odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a 

skladování rašeliny a inertního těžebního odpadu, mají-li být v daném místě uloženy na dobu 

kratší než 3 roky. 

 Doba podle písmene a) až c) počíná běžet ode dne prvního uložení těžebního odpadu v 

daném místě. 

 

(5) Při umístění a povolení stavby, povolení provozu nebo při změně úložného místa je 

provozovatel povinen 

a) úložné místo umístit s ohledem na chráněné oblasti a geologické, hydrologické, 

hydrogeologické, seismické a geotechnické faktory a navrhnout jej tak, aby 

1. splňovalo všechny nezbytné podmínky pro předcházení znečištění půdy, ovzduší a 

podzemních nebo povrchových vod stanovené jinými právními předpisy18), 

2. byl zajištěn účinný sběr znečištěné vody a průsaků, pokud je vyžadován v povolení podle § 

8, a 

3. byla omezena eroze způsobovaná větrem a vodou v nejvyšší technicky možné a ekonomicky 

únosné míře, 

 b) úložné místo provést a udržovat tak, aby byla zajištěna jeho geotechnická stabilita, aby se 

předcházelo znečištění půdy, ovzduší a povrchových nebo podzemních vod a aby bylo co 

možná nejvíce minimalizováno poškození krajiny, 

c) vypracovat postup pro pravidelné monitorování a kontrolu úložného místa v průběhu jeho 

provozu a po určenou dobu po jeho ukončení,  

d) podle postupu uvedeného v písmenu c) monitorovat a kontrolovat úložné místo. 
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(6) V případě, že výsledky kontrol podle odstavce 5 písm. d) prokáží nestabilitu 

úložného místa nebo znečištění vody nebo půdy, musí provozovatel přijmout nezbytná 

opatření k odstranění těchto nedostatků a musí informovat orgán, který provoz úložného 

místa povolil. 

 

(7) Záznamy o monitorování a kontrolách podle odstavce 5 písm. d) musí provozovatel 

vést společně s podklady k povolení po dobu provozu úložného místa a uchovávat v souladu s 

§ 11 odst. 2. 

 

(8) Provozovatel je povinen oznámit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, u 

odkališť rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 

hodin, každou událost, která by mohla ovlivnit stabilitu úložného místa, a každý jeho 

nepříznivý vliv na životní prostředí zjištěný při kontrole nebo monitorování. Provozovatel v 

případě potřeby postupuje podle havarijního plánu a bez zbytečného odkladu musí vznik 

takové události oznámit orgánům podle věty první a dalším orgánům uvedeným v havarijním 

plánu. 

 

(9) Pokud dojde při nakládání s těžebním odpadem k závažné nehodě, je provozovatel 

povinen tuto skutečnost ohlásit také odborové organizaci, radě zaměstnanců nebo zástupci 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nepůsobí-li u provozovatele žádný ze 

zástupců zaměstnanců uvedených ve větě první, musí být zaměstnanci informováni přímo. 

 

________________________________ 
39) § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

 

§ 8 

Povolení provozu úložného místa 

 

 (1) Úložné místo lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného místa a jeho 

změny povoluje obvodní báňský úřad. 

(1) Stavbu úložného místa lze provozovat pouze na základě povolení. Provoz úložného 

místa a jeho změny povoluje obvodní báňský úřad v souladu s jeho umístěním a povolením. 

  

 (2) Kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu k žádosti o povolení provozu 

úložného místa musí provozovatel připojit 

a) schválený plán (§ 5), 

b) návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků (§ 13), 

c) stanovisko a dokumentace k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané podle 

jiného právního předpisu20), pokud je tímto předpisem požadováno, 

d) rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, jde-li o úložné místo v dobývacím prostoru, 

d) stavební povolení, nebyla-li stavba úložného místa povolena v rámci povolení hornické 

činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval, 

e) územní rozhodnutí21), jde-li o úložné místo, které není umístěno v dobývacím prostoru,  

f) stavební povolení, a kolaudační rozhodnutí, nebylo-li zřízení úložného místa povoleno, v rámci 

povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jde-li o odval, 

ge) pro stavbu odkaliště povolení vodoprávního úřadu22) a kolaudační souhlas, 

hf) manipulační řád23) odkaliště, pokud jeho zpracování bylo uloženo vodoprávním úřadem24), 

ig) vyhodnocení možnosti tvorby průsaků, včetně obsahu znečišťujících látek ve výluzích a jejich 

pH, a to během provozu i po ukončení provozu úložného místa, a určení vodní bilance, 

jh) havarijní plán určující opatření, která je nutno provést ke zdolání závažné nehody, 
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ki) v případě úložných míst kategorie I podklady pro havarijní plán kraje, 

lj) souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle jiného právního předpisu25). 

 

 

§ 17 

Výkon veřejné správy 

 

(1) Veřejnou správu podle tohoto zákona vykonávají 

a) Český báňský úřad, 

b) obvodní báňské úřady, 

c) Ministerstvo životního prostředí, 

d) Ministerstvo zemědělství, 

e) krajské úřady. 

 

 (2) Český báňský úřad 

a) plní vůči Evropské komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona, 

b) zabezpečuje a koordinuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány úkoly mezinárodní 

spolupráce v oblasti své působnosti, 

c) každé tři roky předá Evropské komisi zprávu o provádění tohoto zákona vypracovanou na 

základě požadavků Evropské komise. Zprávu předá do devíti měsíců od konce tříletého období, 

kterého se zpráva týká, 

d) každý rok předá Evropské komisi informace o událostech oznámených provozovateli podle § 6 

odst. 6 a § 10 odst. 6 a tyto zpřístupní veřejnosti na požádání, 

e) předává členským státům, které by mohly být dotčeny účinky závažné nehody, informace podle § 

15, 

f) informuje Evropskou komisi o závažných nehodách podle § 15, kde uvede 

1. datum, čas a místo závažné nehody, včetně identifikačních údajů provozovatele, 

2. stručný popis okolností závažné nehody, včetně dotyčných nebezpečných látek a bezprostředních 

účinků na člověka a životní prostředí, 

3. stručný popis přijatých nouzových opatření a preventivních opatření nezbytných k tomu, aby se 

zamezilo opakování závažné nehody, 

g) sleduje vývoj nejlepších dostupných technik9) v oblasti nakládání s těžebními odpady. 

 

 (3) Obvodní báňské úřady 

a) povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu, 

b) schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 5, 

c) schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků podle § 13, 

d) zařazují úložná místa do kategorií, 

e) rozhodují o umístění37) úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště, 

f) povolují stavbu úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště, 

g) povolují čerpání rezervy finančních prostředků, 

h) pravidelně posuzují podmínky povolení a podle potřeby uloží provozovateli aktualizaci 

vydaného povolení 

1. pokud při provozu úložného místa došlo k podstatným změnám, 

2. na základě výsledků monitorování sdělených provozovatelem podle § 11 odst. 1 nebo na základě 

kontrol vykonaných podle § 18, 

3. na základě výměny informací o podstatných změnách týkajících se nejlepších dostupných technik 

podle § 3 odst. 3. 

 

 (4) Ministerstvo životního prostředí 
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a) ve spolupráci s Českým báňským úřadem zjišťuje výskyt uzavřených úložných míst a opuštěných 

úložných míst, která mají nebo by mohla mít závažný nepříznivý vliv na životní prostředí nebo 

lidské zdraví, 

b) vede registr úložných míst uvedených v písmenu a) a zajišťuje jeho pravidelnou aktualizaci. 

Vedením registru může pověřit jinou právnickou osobu. 

 

 (5) Ministerstvo zemědělství schvaluje v rámci povolování těžby rašeliny plán pro nakládání 

s těžebními odpady. 

 

 (6) Krajský úřad, v jehož územním obvodu se úložné místo nachází, 

a) vypracovává, popřípadě upravuje na základě podkladů provozovatele havarijní plán kraje, 

b) zapracovává na základě podkladů provozovatele do havarijního plánu kraje opatření pro omezení 

rizik vyplývajících z provozu úložného místa kategorie I. 

 
____________________  
9) § 2 písm. f) zákona 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. 
37) § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

§ 20 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 3 odst. 4 uloží těžební odpad na jiné místo, než které je určeno plánem pro 

nakládání s těžebním odpadem, 

b) v rozporu s § 3 odst. 7 zanechá na úložném místě odpad nebo jiný předmět, nebo 

c) v rozporu s § 3 odst. 7 poškodí zařízení úložného místa. 

 

 (2) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nevede aktuální záznamy o všech činnostech souvisejících s nakládáním s těžebním odpadem 

podle § 3 odst. 5, 

b) nevypracuje plán nebo nepožádá o jeho schválení anebo poruší jinou povinnost uloženou podle § 

5, 

c) uvede nesprávné údaje v žádosti o zařazení úložného místa do kategorie I nebo II podle § 4 odst. 

4 nebo v žádosti o změně kategorie úložného místa, 

d) poruší povinnost pro zřizování, provoz nebo změnu úložného místa podle § 6 odst. 2, 3 nebo 6, 

d) nesplní některou ze zásad pro stavbu úložného místa podle § 6 odst. 1, 5 nebo 8, 

e) nepředloží obvodnímu báňskému úřadu zprávu o celkovém vyhodnocení provozu úložného místa 

nebo nesplní opatření uložená k odstranění nedostatků, 

f) neustanoví odpovědnou osobu podle § 7 odst. 3, 

g) v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy o provozu úložného místa novému provozovateli nebo 

mu nepřevede vytvořenou rezervu finančních prostředků, 

h) v rozporu s § 8 odst. 1 provozuje úložné místo bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením 

nebo nepožádá o změnu vydaného povolení v případech uvedených v § 8 odst. 5, 

i) ukončí provoz úložného místa bez povolení podle § 10 odst. 1, 

j) nesplní některou z povinností po ukončení provozu úložného místa podle § 10 odst. 5 a 6 a § 11 

odst. 1 a 2, 

k) nesplní povinnost k předcházení zhoršování kvality podzemních nebo povrchových vod, 

znečištění ovzduší a půdy podle § 12, 

l) v rozporu s § 13 nevytváří rezervu finančních prostředků nebo nepožádá obvodní báňský úřad o 

souhlas s úpravou výše rezervy anebo rezervu použije k jinému účelu, než pro který byla vytvářena, 

m) jako provozovatel úložného místa kategorie I nesplní povinnost k prevenci závažných havárií 

podle § 14 odst. 1 nebo 3, 
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n) jako provozovatel, který za účelem rekultivace nebo stavby vyplňuje těžebním odpadem 

vytěžené prostory vzniklé povrchovou nebo hlubinnou těžbou, nepřijme vhodná opatření podle § 16 

odst. 1, 

o) v rozporu s § 16 odst. 2 uloží těžební odpad v pevné nebo kapalné formě nebo v podobě kalu do 

povrchových vod, 

p) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 18 odst. 2, 

q) jako provozovatel úložných míst uvedených v § 23 odst. 2 nesplní povinnost podle § 23 odst. 2 

nebo 6, nebo 

r) nesplní některou z povinností při nakládání s těžebním odpadem podle § 24 odst. 1 nebo 2. 

 

 (3) Likvidátor se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 odst. 4 nepředá záznamy 

o provozu úložného místa Ministerstvu životního prostředí nebo nepřevede vytvořenou rezervu 

finančních prostředků na zvláštní účet Českého báňského úřadu. 

 

 (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. g), k) až m), o), 

nebo podle odstavce 3, 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až f), h) až j), n), nebo p) až r). 

 

§ 22 

Společná ustanovení 

 

(1) Na inertní těžební odpad, na neznečištěnou zeminu vznikající při ložiskovém průzkumu, 

těžbě, úpravě nebo skladování nerostů a na těžební odpad vznikající při těžbě, úpravě nebo 

skladování rašeliny se nevztahují ustanovení § 6 odst. 6 odst. 8, § 7 odst. 1 až 3, § 8 až 11, § 13, 15 

a § 24 odst. 1 a 2, pokud nejsou uloženy na úložném místě kategorie I. 

  

 (2) Obvodní báňský úřad může na žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z 

plnění požadavků na ukládání těžebních odpadů, které nejsou klasifikované jako nebezpečné12), 

pokud vznikají při ložiskovém průzkumu, jakož i na ukládání neznečištěné zeminy pod podmínkou, 

že jsou splněny požadavky stanovené v § 3; Ministerstvo zemědělství může za stejné podmínky na 

žádost provozovatele rozhodnutím udělit výjimku z plnění požadavků na ukládání těžebních 

odpadů, jde-li o odpad, který vzniká při těžbě, úpravě a skladování rašeliny. Zmírnění nelze povolit, 

jde-li o těžební odpad vznikající při ložiskovém průzkumu ropy, kamenné soli a solí draselných, 

borových, bromových a jodových. 

  

 (3) Na žádost provozovatele, případně jeho právního nástupce, rozhodne obvodní báňský 

úřad o využití těžebního odpadu z uzavřeného úložného místa, jehož provoz byl ukončen. 
 

____________________  
12) Například § 4 písm. a) a § 6 zákona č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



242 

 

 

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ 

 

 

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, s 

vyznačením navrhovaných změn 

 

 

Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury  

  

ČÁST PRVNÍ 

URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

§ 1 

 

(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní a 

energetické infrastruktury. 

(1) Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a uvádění těchto staveb do užívání s cílem 

urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, 

jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného 

soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon 

dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy 

a postup při povolování projektů společného zájmu. 

 

(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí 

 

   a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, 

 

   b)  stavby  dopravní  infrastruktury 1)  nebo stavby s nimi související  umisťované  v  

plochách  nebo  koridorech  vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo 

 

   c)  v  územně  plánovací  dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby  dopravní 

infrastruktury^1) nebo stavby s nimi související. 

 

(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla 

umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo 

veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. 

 

(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení 

elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu5), 

pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje 

kraje. 

 (4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby a zařízení 

elektrizační soustavy, plynárenské soustavy, soustavy zásobování tepelnou energií a stavby a 

zařízení ropovodů a produktovodů podle jiného zákona zřizované a provozované ve veřejném 

zájmu5), pokud jsou v souladu s platnou politikou územního rozvoje a s územně plánovací 

dokumentací. Vybranými stavbami energetické infrastruktury se rozumí 

a) stavby a zařízení přenosové soustavy, 

b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více, 

c) stavby a zařízení přepravní soustavy, 

d) zásobníky plynu, 
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e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů,  

f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV a 

g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy. 

 

________________________ 
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, 

(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
1) § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
5) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů. 
 

§ 2 

(1) U stavby dopravní a energetické infrastruktury stavební úřad2) na žádost stavebníka může 

spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 

183/2006 Sb., které jsou součástí energetické infrastruktury. 

 

      (2)Příslušný k vedení spojeného řízení podle odstavce 1 v prvním stupni je obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. 

 

(3) Speciální stavební úřad3) je ve spojeném řízení podle odstavce 1 dotčeným orgánem 

příslušným k vydání závazného stanoviska. 

 

(4) Žádá-li stavebník o stavební povolení k výstavbě dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a doklady uvedené v § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona nejsou k žádosti 

přiloženy, oznámí stavební úřad zahájení stavebního řízení i bez předložení těchto dokladů. O 

žádosti o vydání stavebního povolení rozhodne stavební úřad až po předložení dokladů podle věty 

prvé. 

 

 (5) (1) Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních 

rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve 

lhůtě 90 dnů. Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti 

rozhodnutí soudu o žalobě.  

 

 (2) Po dobu vyvlastňovacího řízení se běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby 

staví.  

 

 

§ 2b 

 

(1) Vybrané stavby energetické infrastruktury stavební úřad může umístit a povolit 

ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním řízení 

s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve kterém postupuje podle stavebního zákona, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 

 

(2) Pro stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně 

transformovny 110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy je 

příslušným stavebním úřadem obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 

§ 2c 
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Společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje u vybraných staveb energetické 

infrastruktury 

 

(1) Stavební úřad vydává na žádost stavebníka předběžnou informaci o 

podmínkách pro vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, včetně 

požadavků na údaje, podklady a obsah dokumentace, které má stavebník předložit k žádosti o 

vydání společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje 

 

(2) Stavebník k žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

předkládá závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

 

(3) Stavební úřad, je-li žádost o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, úplná, nařídí k zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a k jejich 

koordinaci společné jednání s dotčenými orgány. Dotčené orgány při společném jednání 

uplatní, popřípadě doplní svá závazná stanoviska a stavební úřad zajistí řešení případných 

rozporů tak, aby byla podkladem pro další řízení. Společné jednání je neveřejné, stavební 

úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 15 dnů předem. 

 

(4) Dotčený orgán si může vyhradit uplatnění závazného stanoviska v prodloužené 

lhůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání. Pokud dotčený orgán závazné stanovisko 

neuplatní ani v dodatečné lhůtě, má se za to, že nemá výhrady a jím hájený veřejný zájem 

není dotčen. 

(5) Odstavce 3 a 4 se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí nepoužijí.  

(6) Pro stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 

110 kV a stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy se odstavce 1 až 5 

nepoužijí. 

 
§ 3 

 

 (1) Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví 

jinak.  

  

 (2) Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, spočívající v 

povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou, 

postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv  

  

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo  

  

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině 

nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu,  

  

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu.  

Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na adresy uvedené v 

písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv má účinky i vůči všem 

právním nástupcům vyvlastňovaného.  

  

 (3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro 

doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2.  

  

 (4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se 
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nevyžaduje, pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti se 

na nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám.  

  

 (5) Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen právy, která 

zanikají vyvlastněním.  
  

 

§ 3a  

 

Návrh smlouvy Smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona 

upravujícího vyvlastnění6) musí v případě, že se jí získávají práva k pozemku nebo stavbě potřebná 

pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury nebo energetické infrastruktury, založit též právo 

osoby, která touto smlouvou převádí potřebná práva k pozemku nebo stavbě, na vrácení 

převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 

smlouvy.  

 

§ 3b 

 

(1)  Získávají-li  se  potřebná  práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve 

výši 

 

   a)  ceny  stanovené  znaleckým  posudkem  vynásobené  koeficientem  8 v  případě pozemku s 

výjimkou stavebního pozemku7), nebo 

 

   b)  ceny  stanovené  znaleckým  posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v  případě stavebního 

pozemku7) nebo stavby. 

 

(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní 

smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby8), včetně všech jejich součástí a 

příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu10) účinného ke dni odeslání návrhu 

kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich 

skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo 

znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při 

ocenění se rovněž nepřihlédne   k  navýšení  obvyklé  ceny  jiného  pozemku  nebo  stavby  

koeficienty podle odstavce 1. 

 

          (3) Získávají-li se  potřebná  práva  podle § 3a smlouvou o zřízení,  změně  nebo  zrušení  

práva  odpovídajícího  věcnému břemenu nebo práva stavby, použijí se odstavce 1 a 2 přiměřeně. 

Je-li cena stanovená podle  odstavce  1 nebo 2 nižší než 1 000 Kč, sjednává se úplata ve výši 1 000  

Kč. 

         (4)  Získávají-li  se  potřebná práva podle § 3a za úplatu od právnické  osoby  zřízené  

zákonem  nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je  stát  ovládající  osobou,  použije  se pro 

ocenění odstavec 2 obdobně a   odstavec 1 se nepoužije. 

 

          (5)  Odstavce  1  až 4 se použijí na získávání potřebných práv podle §  3a, 

 

    a)  je-li  jejich  nabyvatelem  Česká  republika  nebo  právnická osoba zřízená  zákonem  

nebo  zřízená  nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou, nebo 

  

            b)  jde-li  o  zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcném  břemenu  nebo práva 

stavby za účelem provedení přeložky inženýrské  sítě  v souvislosti se stavbou dálnice nebo silnice 

I. třídy. 
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(6) U energetické infrastruktury se odstavce 1 až 5 nepoužijí. 

 

____________________ 
7) § 9 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku). 
8) § 2 zákona č. 151/1957 Sb. 
10) Zákon  č.  151/1997  Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

 

 

 

§ 3c  

 

Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury nebo 

energetické infrastruktury k vyvlastnění, nesmí být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit 

uskutečňování účelu vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od právní 

moci rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění9) tím není 

dotčena.  

 

§ 3d 

 

   Mají-li  být  práva  k pozemku potřebná pro uskutečnění stavby dopravní  infrastruktury  získána  

směnnou  smlouvou  a je-li dohodou stran určen  jiný  pozemek,  za který má být pozemek potřebný 

pro uskutečnění stavby  dopravní  infrastruktury  směněn,  může  tento  jiný  pozemek za účelem 

provedení  směny  nabýt  koupí  Česká  republika  nebo  právnická osoba  zřízená  zákonem  nebo  

zřízená  nebo založená státem, vůči níž je stát  ovládající  osobou.  Pro  sjednání  kupní  ceny  se  §  

3b nepoužije, s výjimkou ustanovení § 3b odst. 2. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

§ 5a 

 

(1) Předkladatel projektu společného zájmu11) energetické infrastruktury (dále jen 

„projekt“) předloží Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) písemné 

oznámení o projektu k posouzení zralosti projektu pro další projednávání a povolování. 

Oznámení kromě obecných náležitostí obsahuje zejména 

a) identifikaci stavebního záměru jako projektu společného zájmu zařazeného do unijního 

seznamu podle prováděcího nařízení Evropské komise12),  

b) údaje o podmínkách stanovených pro stavební záměr politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací, nebo vyjádření příslušného orgánu územního plánování, není-li 

stavební záměr těmito dokumentacemi řešen, 

c) údaje o požadovaných změnách oproti řešení přijatému v územně plánovací dokumentaci 

včetně podrobného odůvodnění nezbytnosti takovéto změny, 

d) vymezení jednotlivých staveb souboru staveb, které tvoří projekt společného zájmu, které 

budou předmětem jednoho komplexního rozhodnutí13), 

e) grafické podklady, 

f) situace, zakreslení staveb do mapových podkladů v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000, 

g)  návrh harmonogramu dalšího projednávání a povolování projektu společného zájmu, 
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h) návrh rozsahu materiálů a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o 

komplexní rozhodnutí. 

 

(2) Podléhá-li projekt společného zájmu jako záměr posuzování vlivů na životní 

prostředí, předkladatel k oznámení připojí závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 

posuzování vlivů na životní prostředí, pokud byl vydán, nebo doklad o tom, že bylo podáno 

oznámení záměru příslušnému orgánu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

___________________________ 
11) Čl. 2 odst. 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 

nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
12) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu. 
13) Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 

nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 

 

 

§ 5b 

 

(1) K projednání oznámení nařídí ministerstvo do 30 dnů ode dne jeho podání 

společné jednání s dotčenými orgány k posouzení zralosti projektu a ke stanovení rozsahu 

materiálu a informací, které mají být obsahem dokumentace žádosti o komplexní rozhodnutí. 

 

 

(2) Dotčené orgány sdělí svá stanoviska k oznámení projektu a požadavky na rozsah 

materiálů a úroveň podrobností informací v dokumentaci žádosti o komplexní rozhodnutí 

nejpozději do 15 dnů ode dne konání společného jednání. V případě, že jejich stanovisko nebo 

požadavky nebudou uplatněny ani v prodloužené lhůtě 15 dnů, má se za to, že s oznámením 

projektu souhlasí a ministerstvo si učiní úsudek o ochraně dotčeného veřejného zájmu podle 

zvláštního právního předpisu samo, přičemž přihlédne k požadavkům uvedeným 

v příslušných zvláštních právních předpisech. 

 

(3) Uzná-li ministerstvo na základě posouzení oznámení projektu a výsledků jeho 

projednání s dotčenými orgány, že projekt je zralý pro další projednávání a povolování, 

sdělí to nejpozději do 3 měsíců ode dne podání oznámení předkladateli společně s určením 

rozsahu materiálů a úrovně podrobností informací, které má předložit v rámci dokumentace 

žádosti o komplexní rozhodnutí a se stanovením podrobného harmonogramu udělování 

povolení. V opačném případě sdělí předkladateli projektu, že oznámený projekt nelze 

přijmout a povolovací postup nelze zahájit. O sdělení k oznámení projektu vyrozumí 

ministerstvo dotčené orgány jednotlivě. 

 

(4) Rozsah požadavků na dokumentaci podle odstavce 3 ministerstvo stanoví 

v součinnosti s příslušným úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 

podléhá-li záměr posuzování vlivů na životní prostředí, a na základě dalších požadavků 

dotčených orgánů podle odstavce 2.  

 

(5) Ministerstvo postupuje při projednání oznámení projektu, který přesahuje hranice 

státu, a při kontrole návrhu dokumentace žádosti a při jejím případném doplňování podle 

příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie11). 

 

§ 5c 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



248 

 

Předkladatel projektu společného zájmu energetické infrastruktury může v případech, 

vyžaduje-li projekt společného zájmu vymezení nové plochy nebo koridoru v zásadách 

územního rozvoje nebo v územním plánu nebo úpravu existujících ploch a koridorů, včetně 

změny jejich vymezení z územních rezerv do návrhových ploch nebo koridorů, připojit k 

návrhu na pořízení aktualizace zásad územního rozvoje nebo k návrhu na pořízení změny 

územního plánu přímo příslušný návrh dokumentace aktualizace zásad územního rozvoje 

nebo návrh dokumentace změny územního plánu a posouzení vlivů na udržitelný rozvoj 

území, pokud je vyžadováno. 

 

§ 5d 

 

Stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury se umisťují a povolují 

vždy ve společném územním a stavebním řízení nebo ve společném územním a stavebním 

řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona. 

 

 

ČÁST DRUHÁ TŘETÍ 

 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 

 

ČÁST TŘETÍ ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ 

 

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 9 

 Věcná působnost vybraných celních úřadů 

 (1)  Celní  úřad  pro  Olomoucký kraj vydává na základě žádosti závazné informace o sazebním 

zařazení zboží a tyto závazné informace zrušuje. 

 

   (2) Celní úřad pro Jihomoravský kraj 

 a) vydává, mění nebo zrušuje rozhodnutí 

 1. o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, 

 2. o zřízení svobodného skladu, 

 

b)  je  při  umísťování  a  povolování  staveb budov nebo staveb projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury10) ve svobodném pásmu dotčeným orgánem příslušným k vydání 

závazného stanoviska; je dotčeným orgánem při posuzování zralosti těchto projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury, 

 

   c)  rozhoduje  o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady 

   pro  určitý  celní  režim  nebo  druh  přepravy zboží podle mezinárodní 

   smlouvy. 

(3) Celní úřad pro Jihočeský kraj 

a) vydává, pozastavuje nebo zrušuje 

1.   osvědčení oprávněného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie 6), 

 2. osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie7), 

b)  kontroluje,  zda podmínky, které musí oprávněný hospodářský subjekt nebo  schválený  

hospodářský  subjekt  splňovat,  trvají  i  po  vydání osvědčení, 

 c)  rozhoduje  o  zproštění  povinnosti  poskytnout  jistotu  v  režimu tranzitu 8)  a  o  prodloužení,  

změně  nebo  odnětí  tohoto  zproštění povinnosti, 

 d)  rozhoduje o  povolení  ručitele  a  užívání  souborné  jistoty a o prodloužení, změně nebo odnětí 

tohoto povolení. 

(4) Celní úřad pro hlavní město Prahu rozhoduje o schválení ručitele pro poskytnutí jednotlivé 

jistoty s použitím záručního dokladu. 

 (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální prahovou hodnotu pro počet a objem dovozních 

operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 9). 

______________ 
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) 

č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

§ 12 

(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nelze vydat 

územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních 

předpisů6). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení 

nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních předpisů6). 

(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze 

vydat územní rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo 

rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného 

stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým 

se stavba umisťuje a povoluje, nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních 

předpisů6). Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze vydat povolení k 

předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle 

stavebního zákona. 

 

§ 27  

 

Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší  

 

 (1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší  

  

a) ministerstvo,  

  

b) Ministerstvo zdravotnictví,  

  

c) inspekce,  

  

d) Česká obchodní inspekce,  

  

e) krajské úřady,  

  

f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  

  

g) obecní úřady,  

  

h) celní úřady a  

  

i) Ministerstvo zemědělství.  

  

 (2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady 

a Ministerstvo obrany.  

  

 (3) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem 

přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

  

 (4) Ministerstvo vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v 
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oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými 

úřady. Ministerstvo je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury33) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a 

stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti krajských a 

obecní úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší.  

 

 (5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou 

působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona a 

předpisů podle něj vydaných.  

  

 (6) Ministerstvo zdravotnictví  

  

a) předkládá ministerstvu, na základě zhodnocení zdravotních rizik, návrhy ke zpřísnění imisních 

limitů,  

  

b) zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení a řízení 

zdravotních rizik,  

  

c) provádí účelová měření úrovně znečištění ve vybraných sídlech z hlediska ochrany zdraví lidí pro 

potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení a 

řízení zdravotních rizik podle jiného právního předpisu20); v rozsahu dohodnutém s ministerstvem a 

na jeho žádost se rovněž podílí na posuzování úrovně znečištění podle § 5 odst. 1.  

 

§ 40 

 

Společná ustanovení 

 

(1) Při rozhodování podle tohoto zákona o dvou nebo více stacionárních zdrojích v rámci 

jedné provozovny4) vede orgán ochrany ovzduší společné řízení podle správního řádu27). 

 

(2) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), závazné stanovisko k provedení a 

užívání stavby podle § 11 odst. 3 a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) se nevydá podle 

tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení 

podle jiného právního předpisu28). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání 

závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) a závazného stanoviska k provedení stavby 

podle § 11 odst. 3 se nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle 

jiného právního předpisu28), pokud se integrované povolení na základě žádosti provozovatele 

zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, podle stavebního zákona. 

 

(3) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona provozovateli 

přecházejí na právní nástupce provozovatele. 

 

(4) Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů stanovující technické 

požadavky a další podmínky vztahující se na výrobky podle jiného právního předpisu jsou 

technickými předpisy podle tohoto jiného právního předpisu12). 

 

(5) Na zařazování do Přechodného národního plánu a vyřazování z Přechodného národního 

plánu podle § 37 se nevztahuje správní řád. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ 

 

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 21 

 

Společná ustanovení 

 

(1) Podílový spoluvlastník zemědělského pozemku, který nabyl spoluvlastnický podíl k 

zemědělskému pozemku převodem podle § 10 odst. 3, nemá zákonné předkupní právo vůči 

Státnímu pozemkovému úřadu; § 140 občanského zákoníku se ve vztahu k němu nepoužije. 

 

(2) Osoba, která s předchozím souhlasem Pozemkového fondu České republiky nebo 

Státního pozemkového úřadu zřídila na zemědělském pozemku ve vlastnictví státu, k němuž má 

příslušnost hospodaření Státní pozemkový úřad, trvalý porost, nebo k jeho zřízení byla oprávněna 

před nabytím účinnosti tohoto zákona, a užívá pozemek s trvalým porostem na základě nájemní 

smlouvy uzavřené s Pozemkovým fondem České republiky nebo se Státním pozemkovým úřadem 

na dobu určitou, která není kratší než 5 let, má po dobu trvání nájmu předkupní právo k tomuto 

zemědělskému pozemku. Předkupní právo vzniká i nájemci, který prokáže, že je právním 

nástupcem zřizovatele trvalého porostu. 

 

(3) V případě, že zřizovatel trvalého porostu využije předkupní právo, převede mu Státní 

pozemkový úřad pozemek za cenu obvyklou s tím, že ji může uhradit ve splátkách, a to s úrokem 

vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie27), nejpozději však do 10 let ode dne nabytí 

účinnosti kupní smlouvy. 

 

(4) Údaje katastru nemovitostí potřebné pro činnost Státního pozemkového úřadu podle 

tohoto zákona poskytují zeměměřické a katastrální orgány bezúplatně. 

 

(5) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem rozhodnutí o umístění stavby, změny 

rozhodnutí o umístění stavby, rozumí se tím také společné povolení a změny společného 

povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ 

 

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, s vyznačením navrhovaných změn. 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 

územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, , společným povolením, kterým se stavba 

umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním 

souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, 
hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, 

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a 

označen parcelním číslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, 

e) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a 

katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině, 

f) polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k 

ostatním nemovitostem a katastrálním územím, 

g) výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v 

plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a 

zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou 

metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku, 

h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

společně evidovaný soubor nemovitostí, 

i) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny 

pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky 

se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků, 

j) geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít 

ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací, 

k) identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se 

zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů 

veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu, 

l) budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a 

navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, 

m) drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha 

nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k 

provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za 

drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní 

ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka 

nebezpečných odpadů a stavba vodního díla. 
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ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), s vyznačením 

navrhovaných změn 

§ 47 

Český báňský úřad a obvodní báňské úřady 

 

   (1)  Český  báňský  úřad  zajišťuje  koordinaci mezi obvodními báňskými  úřady a ostatními 

orgány integrované inspekce,  je dotčeným orgánem  při posuzování zralosti projektu 

společného zájmu energetické infrastruktury30) a jako dotčený orgán na úseku prevence 

závažných havárií vydává ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů 

společného zájmu energetické infrastruktury závazné stanovisko podle § 48 odst. 3. 

 

   (2) Obvodní báňský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných 

   havárií a zajišťuje 

   a) odbornou technickou podporu při posuzování a hodnocení úplnosti a 

   odborné správnosti dokumentů zpracovaných podle § 10, 12 a 13, 

   b) plnění úkolů orgánu integrované inspekce podle § 39 odst. 2. 

 

§ 53  

Společná ustanovení 
 (1) Náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo 

posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.  

(2) Působnosti stanovené krajskému úřadu tímto zákonem jsou výkonem přenesené 

působnosti.  

(3) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí, stavební 

řízení nebo stavební povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo 

společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.  
___________________ 
30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry transevropské sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, 

(ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.“. 
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Platné znění dotčených částí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti, s vyznačením v návaznosti na návrh novely stavebního zákona navrhovaných 

změn 

§ 1 

(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen 

„územně analytické podklady obcí“) a územně analytické podklady pořizované krajským 

úřadem (dále jen „územně analytické podklady kraje“) obsahují 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu 

a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na 

provedení změn v území, 

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a 

geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, 

hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení 

udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území, 

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 

požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických 

závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů 

s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností 

územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění 

vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah 

podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických 

podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu 

dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 3 stavebního 

zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor 

udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje, je 

stanoven v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, 

pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o 

území“). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o 

území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost poskytnutého údaje o území se 

potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména 

urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení 

změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen 

„problémový výkres“). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, 

schématy, tabulkami, grafy či kartogramy. 
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(5) V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit 

obsah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje. 

§ 8 

(1) Zásady územního rozvoje, včetně jejich grafické části, i jejich aktualizace se opatří 

záznamem o účinnosti, který obsahuje  

a) označení správního orgánu, který zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci 

vydal,  

b) datum nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace, 

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 

(2) Vyhotovení Úplné znění zásad územního rozvoje, včetně jejich grafické části, 

zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se opatří 

záznamem o účinnosti, který obsahuje 

a) označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal, 

b) pořadové číslo poslední aktualizace, 

c) datum nabytí účinnosti poslední aktualizace, 

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 

§ 14 

(1) Územní plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o 

účinnosti, který obsahuje  

a) označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal, 

b) datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, 

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 

(2) Vyhotovení Úplné znění územního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující 

právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který 

obsahuje 

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal, 

b) pořadové číslo poslední změny, 

c) datum nabytí účinnosti poslední změny, 

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 

§ 20 

(1) Regulační plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o 

účinnosti, který obsahuje 

a) označení správního orgánu, který regulační plán nebo jeho změnu vydal, 

b) datum nabytí účinnosti regulačního plánu nebo jeho změny, 

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 
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(2) Vyhotovení Úplné znění regulačního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující 

právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, 

který obsahuje 

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal, 

b) pořadové číslo poslední změny, 

c) datum nabytí účinnosti poslední změny, 

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního 

razítka. 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

I. Obsah zásad územního rozvoje 

(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující 

základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve 

a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje, 

b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [§ 32 odst. 1 písm. b) 

stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se 

zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více 

obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy), 

c) zpřesnění vymezení specifických oblastí [§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona] 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí 

nadmístního významu, 

d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] 
vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního 

významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 

stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 

prověřeno, 

e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 

civilizačních hodnot území kraje, 

f) stanovení cílových charakteristik krajin5), včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení, 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

h) stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení 

v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a 

rozvoje sídelní struktury, 

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 

studií, 

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány 

kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se 

bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního 

plánu z podnětu, 

k) zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený 

podle písmene j), 

l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné, 

m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona. 

                                                 
5) Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb. m. s. 
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Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich 

využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a 

pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, 

rozvoj a rizika.  

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů 

grafické části. 

(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje 

a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a 

specifické oblasti, 

b) výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability, 

c) výkres typů krajin5) podle stanovených cílových charakteristik, 

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

e) výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití 

územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu, 

f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace). 

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné 

výkresy. Grafická část může být doplněna schématy. 

II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje 

(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí 

vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, 

zejména 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů, 

b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných 

orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi, 

c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad 

územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve 

zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje, nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva kraje o obsahu aktualizace zásad územního 

rozvoje pořizované zkráceným postupem, popřípadě a vyhodnocení souladu 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 

postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona, 

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 

38 odst. 3 stavebního zákona,  

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě 

postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona, 

d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice 

územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich 

vymezení, 

e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a 

nadmístního významu., 

f) u aktualizace platné znění dotčených ustanovení zásad územního rozvoje 

s vyznačením navrhovaných změn. 

(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména  

a) koordinační výkres, u aktualizace zásad územního rozvoje včetně vyznačení 

navrhovaných změn, 
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b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě 

sousedních států. 

  

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

I. Obsah územního plánu 

(1) Textová část územního plánu obsahuje 

a) vymezení zastavěného území, 

b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 

c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně, 

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 

e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a 

podobně, 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 

využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 

umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 

stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich 

využití), 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 

čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 

katastrálního zákona, 

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona, 

j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části, 

k) v případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy vymezení řešeného 

území. 

(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření, 

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci, 

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 

vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, 

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, 

stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního 

plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 

architekt6). 

(3) Grafická část územního plánu obsahuje 

a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, 

zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a 

koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody 

o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, 

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným 

způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále 

koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci 

veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou 

koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat 

v samostatných výkresech, 

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, 

d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace). 

Grafická část může být doplněna schématy. 

II. Obsah odůvodnění územního plánu 

(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících 

ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu 

pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 

postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 

odst. 3 stavebního zákona, 

3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 

stavebního zákona, 
34. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 

stavebního zákona, 

45. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 

v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa., 

e) u změny platné znění dotčených ustanovení změny územního plánu s vyznačením 

navrhovaných změn. 

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména 

                                                 
6) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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a) koordinační výkres, u změny územního plánu včetně vyznačení navrhovaných 

změn, 
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a 

států,  

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Obsah zadání regulačního plánu  

(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména 

a) vymezení řešeného území, 

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití, 

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb, 

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury, 

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření, 

g) požadavky na asanace, 

h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 

předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní 

ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické 

stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy), 

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí, 

j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se 

postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují, 

případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci, 

k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 

vyhotovení. 

(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního 

plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky 

vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává 

zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu. 
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 

 Adresa pořizovatele: 

 Úřad: ........................................................ 

 Ulice: ........................................................ 

 PSČ, obec: ........................................................ 

 

 

 V …………...……………………dne……..…... 

 

 

 

 

Věc:   ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU  

 

podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a § 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

ČÁST A. 

I.    Identifikační údaje o žadateli 

   fyzická osoba  

 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro 

doručování) 

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 

 jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním 

 rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování) 

   právnická osoba  

 název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. 

 jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Žádá-li o vydání regulačního plánu více žadatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené 

v samostatné příloze:     ano                  ne 
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Žadatel jedná: 

 samostatně 

 je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého

 pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

II.   Základní údaje o požadovaném záměru 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

III. Identifikace pozemků v řešené ploše 

 

obec katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
výměra 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě III. 

v samostatné příloze:   ano         ne 

IV.  Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše 

  Pozemek parc. č.: ……………….……......     katastrální území: ………………………….. 

  Stavba - identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................…………….. 

Vlastník:     fyzická osoba  

  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro 

 doručování) 

         fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 

  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná  

  v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná 

  adresa pro doručování) 
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        právnická osoba  

  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla 

 (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické  osoby 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Vlastník jedná:                   samostatně   je zastoupen 

Pozemek je ve vlastnictví:   žadatele    jiného vlastníka  

Stavba je ve vlastnictví:   žadatele    jiného vlastníka  

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích / stavbách, žadatelé připojují údaje obsažené v bodě 

IV. v samostatné příloze:   ano     ne 

V.   Jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše 

 Pozemek parc. č.:  ……………….……......     katastrální území: ………………………….. 

 Stavba – identifikace podle katastru nemovitostí:  ……...................................……...……… 

Druh práva: (např. věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Oprávněný: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / 

adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování): 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Navrhuje-li se záměr na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, žadatel připojí údaje 

obsažené v bodě V. v samostatné příloze:   ano         ne 

VI.  Údaje o dosavadním využití vymezené plochy 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

VII. Důvody a účel pořízení regulačního plánu 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

VIII.  Návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

            

     

 …….……………………………………………….. 

       podpis žadatele nebo jeho zástupce 
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ČÁST B. 

 

Přílohy k žádosti: 

 

 1. Stanoviska dotčených orgánů, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla 

vydána: 

  samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace, 

s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

   ochrany přírody a krajiny ………………….………………………………… 

   ochrany vod ……………….…….……………………………………………. 

   ochrany ovzduší …………………………………………………………… 

   ochrany zemědělského půdního fondu ……………………………………. 

   ochrany lesa ………………………………………………………………….. 

   ochrany ložisek nerostných surovin …………………………………………… 

   odpadového hospodářství …………………………………………………… 

   ochrany veřejného zdraví …………………………………………………… 

   veterinární péče …………………………………………………………… 

   památkové péče …………………………………………………………… 

   dopravy na pozemních komunikacích ……………………………………. 

   dopravy drážní …………………………………………………………… 

   dopravy letecká …………………………………………………………… 

   dopravy vodní …………………………………………………………………... 

   energetiky …………………………………………………………………… 

   využívání jaderné energie a ionizujícího záření …………..………………… 

   obrany státu ………………………………………………………………....... 

 bezpečnosti státu ……………………………………………………………. 

   civilní ochrany ……………………………………………………………. 

   požární ochrany ……………………………………………………………. 

   prevence závažných havárií ……………………………………………………. 

   další, není-li uvedeno výše ……………………………………………………. 

 2. Další opatření dotčených orgánů, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla 

vydána: 

2.1. pokud záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí: 

 vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že  záměr  nepodléhá 

posuzování vlivů záměru na životní prostředí 

 stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv 

na území evropsky významné lokality nebo ptačí  oblasti 

 sdělení příslušného úřadu, že záměr, který je podlimitním záměrem, nepodléhá 

zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že záměr 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí 
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2.2. pokud záměr vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí: 

 stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí 

 dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí 

 32. Návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů  v počtu 

vyhotovení odpovídajícímu § 165 odst. 1 stavebního zákona. 

 43. Vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním. 

 54. Údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

 65. Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti: 

  samostatně     jsou připojeny v dokladové části dokumentace, 

s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku: 

  elektřiny  …………………...………………………………………………… 

   plynu …...………………………………………………………………… 

  vody ……………………………………………………………………. 

  kanalizace ……………………………………………………………………. 

 rozvodu tepla ……………………………………………………………………. 

  elektronických komunikací …………………………………………………….. 

   dopravy  ……………………………………………………………………. 

   ostatní ……………………………………………………………………. 

 76. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele 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, pokud k těmto pozemkům nebo 

stavbám žadatel nemá potřebná práva; dohoda o parcelaci se  nepředkládá, jestliže 

lze pozemky vyvlastnit. 

 87. Návrh plánovací smlouvy podle přílohy č. 13; při splnění podmínek uvedených 

v § 66 odst. 3 písm. g) stavebního zákona může žadatel místo plánovací smlouvy 

doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické 

infrastruktury. 

 98. Samostatné přílohy s uvedením údajů: 

   žadatelů (bod I. žádosti) 

   navržených pozemků (bod III. žádosti) 

   vlastnických a jiných práv (bod IV. a V. žádosti) 
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 

I. Obsah regulačního plánu 

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy 

a) vymezení řešené plochy, 

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, 

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury, 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, 

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, 

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu, 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní 

rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených 

vymezením, 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 

čísel pozemků, názvu katastrálního území, vlastníků a případně dalších údajů podle § 5 

odst. 1 katastrálního zákona, 

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje, 

j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části. 

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím 

nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje 

a) druh a účel umísťovaných staveb, 

b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb 

veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro 

zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například 

uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, 

půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, 

výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, 

které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami), 

c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) podmínky pro změnu využití území, 

e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území, 

f) podmínky pro vymezená ochranná pásma, 

g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability, 

h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci), 

i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje 

územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu, 

j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního 

zákona. 

(3) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy 

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky 

vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,  

b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. 

(4) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím 

nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje 
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a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které 

nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice 

ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu, 

b) výkres pořadí změn v území (etapizace). 

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání 

staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat 

v samostatných výkresech. 

 

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu 

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících 

ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu, 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, 

včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou 

územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též 

souladu s územním plánem, 

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků 

obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu 

pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho 

přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona), 

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení, 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa, pokud se vyhodnocení liší od záborů 

obsažených ve vydaném územním plánu, 

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje 

územní rozhodnutí., 

g) u změny platné znění dotčených ustanovení změny regulačního plánu 

s vyznačením navrhovaných změn. 

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména 

a) koordinační výkres, u změny regulačního plánu včetně vyznačení navrhovaných 

změn, 
b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území, 

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu., pokud se vyhodnocení liší od záborů 

obsažených ve vydaném územním plánu. 
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 

Obsah dohody o parcelaci 
 

Dohoda o parcelaci obsahuje 

a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa 

podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla 

právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle 

katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití 

účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady, 

b) podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře 

dotčeného území, 

c) případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými 

nebo nepeněžitými vklady, 

d) závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků 

nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém 

pozemku liniovou část technické infrastruktury, 

e) souhlas vlastníků se záměrem, např. s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, 

která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území, nebo souhlas vlastníků 

s odprodejem pozemků, 

f) dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na 

realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s 

novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo 

výměře lokality, 

g) plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního 

rozhodnutí, 

h) plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu 

nebo územního rozhodnutí. 

 

K dohodě o parcelaci se přikládá 

a) kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený 

osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním 

plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti 

lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně 

nevyužitelných pozemků do řešení, 

b) identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle 

katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce, 

c) grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního 

plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté 

úpravy vlastnických vztahů. 
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Registrační list územní studie8) 

Název: 

………….................................................................................................................................... 

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) 

 

číslo (kód): .......................................……................................................................................... 

Pořizovatel: ................................................................................................................................. 

Zhotovitel  jméno a příjmení nebo obchodní firma: ....................….………...................... 

   identifikační číslo: ................………………………………......................….. 

Projektant  jméno a příjmení: ...…………………………………………………………... 

 číslo autorizace: ........................................................………………………… 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zadání  předání zhotoviteli   

Možnost využití schválení9)   

Ověření aktuálnosti potvrzení   

Ukončení možnosti 

využití 

schválení 

pořizovatelem nebo 

vypuštění z evidence 

podle § 31 odst. 6 

stavebního zákona 

  

 

Použitá technologie zpracování: ............................. 

Měřítko hlavního výkresu: ...................................... 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 

.................................................................................. 

Záznam proveden dne: .…………….… 

Zaznamenal(a): .............……………… 

telefon: …........................…......……… 

e-mail: ….......................……………… 

 

                                                 
8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona. 
9) § 30 odst. 45 stavebního zákona. 
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Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Registrační list 

zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace 

Název: 

 

 

Číslo (kód): ........................................……............…................................................................. 

Pořizovatel: .........................................................................………………………………........ 

Vydávající orgán: ........................................................................................................................ 

Zhotovitel  jméno a příjmení nebo obchodní firma: …..........……………......................... 

   identifikační číslo: ................………………………………......................….. 

Projektant  jméno a příjmení: …………………………………………………………….. 

 číslo autorizace: ........................................................………………………… 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zadání, nebo zpráva o 

uplatňování zásad 

územního rozvoje, 

nebo rozhodnutí o 

obsahu aktualizace  

Schválení  Usnesení 

Zásady územního 

rozvoje nebo jejich 

aktualizace 

Nabytí účinnosti   

Ukončení platnosti, 

popřípadě zrušení 

celého opatření 

obecné povahy nebo 

jeho části  

Ke dni  Ke dni účinnosti nových 

zásad územního rozvoje, 

rozhodnutím soudu nebo 

ministerstva včetně čísla 

jednacího a data vydání 
 

Měřítko hlavního výkresu: ...................................... 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 

.................................................................................. 

Záznam proveden dne: ........................ 

Zaznamenal(a): .................................... 

telefon: ................................................. 

e-mail: ..………………........................ 
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Příloha k registračnímu listu zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace 

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha  

pořadové 

číslo 

plochy 

název 

katastrálního 

území  

kód 

katastrálního 

území 

označení 

(název 

plochy) 

výměra 

v ha 

druh 

využití 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Datum záznamu poslední aktualizace: …………………………………………….... 
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Registrační list 

územního plánu nebo jeho změny 

Název: 

.................................................................................................................................................... 

Řešené území: (seznam katastrálních území) 

 

Číslo (kód): ........................................……............…................................................................. 

Pořizovatel: ........................................................................……………………………………. 

Vydávající orgán: ........................................................................................................................ 

Zhotovitel  jméno a příjmení nebo obchodní firma: ............……………........................... 

   identifikační číslo: ................………………………………......................….. 

Projektant   jméno a příjmení: ...…………………………………………………………... 

 číslo autorizace: ........................................................………………………… 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zahájení prací Schválení pořízení  Usnesení 

Zadání, nebo zpráva o 

uplatňování územního 

plánu, nebo 

rozhodnutí o obsahu 

změny 

Schválení  Usnesení 

Územní plán nebo 

jeho změna 

Nabytí účinnosti   

Ukončení platnosti, 

popřípadě zrušení 

celého opatření 

obecné povahy nebo 

jeho části  

Ke dni  Ke dni účinnosti nového 

územního plánu, 

rozhodnutím soudu nebo 

krajského úřadu včetně 

čísla jednacího a data 

vydání 
 

Měřítko hlavního výkresu: ...................................... 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 

.................................................................................. 

Záznam proveden dne: ........................ 

Zaznamenal(a): .................................... 

telefon: ................................................. 

e-mail: .………….......................…..… 

                                                 
 Vyplňuje se jen v případě změny územního plánu. 
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Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změny 

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha 

pořadové 

číslo 

plochy 

název 

katastrálního 

území  

kód 

katastrálního 

území 

označení 

(název 

plochy) 

výměra 

v ha 

druh 

využití 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Datum záznamu poslední aktualizace: …………………………………………………. 
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Registrační list 

regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny 

Název: 

………….................................................................................................................................... 

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) 

 

Číslo (kód): .......................................……...........…................................................................... 

Pořizovatel: .....................................................................…………………………………….... 

Vydávající orgán: ........................................................................................................................ 

Zhotovitel  jméno a příjmení nebo obchodní firma: .....……….......................................... 

   identifikační číslo: .............………………………………......................……. 

Projektant  jméno a příjmení: …………………………………………………………..... 

 číslo autorizace: .....................................................………………………….. 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zahájení prací Rozhodnutí o 

pořízení  

 Usnesení 

Zadání Schválení nebo 

vydání ÚPD, která 

zadání obsahuje 

 Není-li součástí územního plánu 

nebo zásad územního rozvojeÚPD 

se v tomto případě rozumí územní 

plán nebo zásady územního 

rozvoje 

Regulační plán nebo 

jeho změna 

Nabytí účinnosti   

Ukončení platnosti, 

popřípadě zrušení 

celého opatření 

obecné povahy nebo 

jeho části 

Ke dni  Opatřením obecné povahy, 

uplynutím doby platnosti, pokud 

byla stanovena (§ 71 odst. 2 

stavebního zákona), rozhodnutím 

soudu, Ministerstva pro místní 

rozvoj nebo krajského úřadu včetně 

čísla jednacího a data vydání 

Ukončení evidence Ke dni  Realizací 
 

Měřítko hlavního výkresu: ...................................... 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 

.................................................................................. 

Záznam proveden dne: ......................... 

Zaznamenal(a): .................................... 

telefon: ................................................. 

e-mail: .…………….......................….. 
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Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

Registrační list 

regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny 

Název: 

………….................................................................................................................................... 

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území) 

Zadání obsaženo v: ..………………………………………………………………………… 

 

Číslo (kód): .......................................……...........…................................................................... 

Žadatel: .......................................................................……………………………………........ 

Pořizovatel: .......................................................................…………………………………….. 

Vydávající orgán: ........................................................................................................................ 

Zhotovitel  jméno a příjmení nebo obchodní firma: ...........................…..........………….. 

   identifikační číslo: ..............………………………………......................….... 

Projektant   jméno a příjmení: .…………………………………………………………..... 

 číslo autorizace: ......................................................………………………….. 

 

Etapy Akce Datum Poznámka 

Zahájení pořizování Žádost o vydání    

Návrh Zahájení projednání   

 Zamítnutí   

Regulační plán nebo 

jeho změna 

Nabytí účinnosti   

Ukončení platnosti, 

popřípadě zrušení 

celého opatření 

obecné povahy nebo 

jeho části 

Ke dni  Opatřením obecné povahy, 

uplynutím doby platnosti (§ 71 

odst. 2 a 6 stavebního zákona), 

rozhodnutím soudu, Ministerstva 

pro místní rozvoj nebo krajského 

úřadu včetně čísla jednacího a data 

vydání 

Ukončení evidence Ke dni  Realizací 
 

Měřítko hlavního výkresu: ...................................... 

Dokumentace je přístupná na webové adrese: 

.................................................................................. 

Záznam proveden dne: ......................... 

Zaznamenal(a): ..................................... 

telefon: .................................................. 

e-mail: .…………….......................….. 
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Platné znění dotčených částí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, s vyznačením v návaznosti na návrh 

novely stavebního zákona navrhovaných změn 

 

 

§ 1  

 

 (1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti 

a) žádosti o územně plánovací informaci, 

b) žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, 

c) žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích 

příloh 

cd) žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního společného povolení a 

jejích příloh, 

e) žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích 

příloh 

df) informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

eg) jednotlivých druhů územních rozhodnutí, 

fh) společného územního rozhodnutí a stavebního společného povolení, 

i) společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

gj) žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném řízení, 

hk) informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, 

il) žádosti o územní souhlas a jejích příloh, 

jm) územního souhlasu, 

kn) žádosti o vydání společného souhlasu, 

lo) společného souhlasu. 

 (2) Tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti  

a) veřejnoprávní smlouvy, kterou se nahrazuje územní rozhodnutí, 

b) územního opatření o stavební uzávěře,  

c) územního opatření o asanaci území.  

 (3) Ve věcech stavebního řádu tato vyhláška dále upravuje obsahové náležitosti  

a) ohlášení staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona a jeho příloh,  

b) žádosti o stavební povolení a jejích příloh,  

c) oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, žádosti o povolení 

předčasného užívání stavby, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu, certifikátu autorizovaného inspektora, oznámení změny v užívání stavby, ohlášení 

odstranění stavby a dokladů k nim připojovaných,  

d) rozhodnutí stavebního úřadu, kterými se povoluje provedení staveb, veřejnoprávní 

smlouvy, kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudačního souhlasu, kolaudačního 

rozhodnutí, souhlasu a rozhodnutí o změně v užívání stavby, souhlasu a rozhodnutí o 

odstranění stavby a rozhodnutí, jímž se poskytuje stavební příspěvek,  

e) výzvy ke zjednání nápravy a rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce stavby.  

 (4) U systému stavebně technické prevence tato vyhláška upravuje rozsah a způsob 

předávání informací o výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby.  

 

HLAVA II  

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ  

 

(K§ 86 odst. 7 a § 91b odst. 3 stavebního zákona)  
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§ 3  

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  

 

 (1) Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na formuláři, jehož 

obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 (2) K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby žadatel připojí přílohy uvedené v 

části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (příloha č. 1 k této vyhlášce) 

a dokumentaci podle přílohy č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb.  

 (3) U staveb, u kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy podle zvláštního 

právního předpisu1), se k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby připojí dokumentace 

vlivu stavby na životní prostředí. K žádosti o vydání rozhodnutí s posouzením vlivů na 

životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také dokumentaci podle přílohy 

č. ….. k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 (4) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.  

  

 

§ 4  

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území  

 

 (1) Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území se podává na formuláři, jehož 

obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.  

 (2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území žadatel připojí přílohy 

uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území (příloha č. 2 

k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 2 k vyhlášce o dokumentaci staveb.  

 (3) V případech, ve kterých se územní řízení spojuje s vybranými postupy podle 

zvláštního právního předpisu1), se k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území 

připojí dokumentace vlivu změny využití území na životní prostředí. K žádosti o vydání 

rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož 

obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také 

dokumentaci podle přílohy č. ….. k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

 (4) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.  

 

§ 5  

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  

 

 (1) Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se podává na 

formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

 (2) K žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území žadatel 

připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o změně vlivu 

užívání stavby na území (příloha č. 3 k této vyhlášce) a dokumentaci podle přílohy č. 3 k 

vyhlášce o dokumentaci staveb. 

 (3) K žádosti o vydání rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která 
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se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této 

vyhlášce, žadatel připojí také dokumentaci podle přílohy č. ….. k vyhlášce o 

dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 

a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 (34) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních.  

  

 

 

 

 

§ 7a  

 

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

 

(K§ 94a odst. 7 stavebního zákona)  

 

 (1) Žádost o vydání společného rozhodnutí se podává na formuláři, jehož obsahové 

náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.  

 (2) K žádosti o vydání společného rozhodnutí žadatel připojí přílohy uvedené v části B 

formuláře žádosti o vydání společného rozhodnutí (příloha č. 6 k této vyhlášce) a 

dokumentaci podle přílohy č. 4 k vyhlášce o dokumentaci staveb.  

 (3) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou vyhotoveních, a 

není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských 

a jiných stavebních úřadů, ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, 

připojuje se jedno další vyhotovení.  

 

Žádost o vydání společné povolení 

 

(K§ 94c odst. 6 a § 94k odst. 7 stavebního zákona) 

 

(1) Žádost o vydání společné povolení se podává na formuláři, jehož obsahové 

náležitosti jsou stanoveny v příloze č. ….. k této vyhlášce.  

 (2) K žádosti o vydání společné povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části 

B formuláře žádosti o vydání společného rozhodnutí (příloha č. ….. k této vyhlášce) a 

dokumentaci podle přílohy č. ….. k vyhlášce o dokumentaci staveb. 

(3) K žádosti o vydání společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. ….. 

k této vyhlášce, žadatel připojí také dokumentaci podle přílohy č. ….. k vyhlášce o 

dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 

a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

 

HLAVA IV  

 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ  

 

(K § 92 odst. 5 stavebního zákona)  

 

§ 9  
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Rozhodnutí o umístění stavby  

 

 (1) Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí 

stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje  

a) druh a účel umisťované stavby,  

b) katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se 

stavba umisťuje,  

c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a 

sousedních staveb,  

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a 

základní údaje o její kapacitě,  

e) vymezení území dotčeného vlivy stavby.  

 (2) Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí 

stanoví 
a) soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací 

dokumentací,  

b) urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která 

bude řešit začlenění stavby do území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot 

v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí,  

c) další podmínky pro projektovou přípravu stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona),  

d) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

a) podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

b) další podmínky pro projektovou přípravu stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), 

c) podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  

d) podmínky ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem,  

e) podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 (3) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených 

v § 104 odst. 1 písm. f) až h) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno 

ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o umístění stavby i podmínky 

pro provedení stavby.  

 (4) V případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným 

inspektorem (§ 117 odst. 1 stavebního zákona), je toto označení obsahovou náležitostí 

rozhodnutí o umístění stavby.  

 (5) Grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním úřadem, 

obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 

hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 

1 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště 

rozsáhlých lze doplnit půdorysné vyznačení stavby na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 

000 až 1 : 50 000.  

 

§ 10  

 

Rozhodnutí o změně využití území  

 

 (1) Rozhodnutí o změně využití území kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a 

náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje  

a) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se změna 

využití týká,  

b) plošné vymezení a určení nového využití území.  
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 (2) Rozhodnutí o změně využití území dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí 

stanoví 
a) soulad nového využití území s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně 

plánovací dokumentací,  

b) urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která 

bude řešit začlenění nového využití území do stávajícího prostředí, zachování civilizačních, 

kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí,  

c) další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území (§ 92 odst. 1 stavebního 

zákona),  

d) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

a) podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

b) další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území (§ 92 odst. 1 

stavebního zákona 

c) podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a 

způsob jeho nezávadného odvodnění,  

d) podmínky ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.  

 (3) Umisťuje-li se v dotčeném území současně nová stavba, obsahuje rozhodnutí o 

změně využití území též podmínky jejího umístění podle § 9.  

 (4) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u terénních úprav 

uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno 

ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně využití území i 

podmínky pro provedení změny.  

 (5) Grafická příloha rozhodnutí o změně využití území, ověřená stavebním úřadem, 

obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného 

území a způsobu jeho nového využívání, a popřípadě vybranou část dokumentace podle 

přílohy č. 2 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého 

lze doplnit tyto údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.  

  

§ 11  

 

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  

 

 (1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území kromě obecných náležitostí 

rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje  

a) označení stavby, jíž se změna vlivu užívání týká, parcelní čísla a druh pozemků podle 

katastru nemovitostí, na nichž je stavba umístěna,  

b) specifikaci změny užívání stavby.  

 (2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále obsahuje podmínky, 

kterými se zabezpečí stanoví 

a) soulad změny užívání stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně 

plánovací dokumentací,  

b) podmínky zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu života 

a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí,  

a) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

b) podmínky ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem,  

c) podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 (3) Grafická příloha rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, ověřená 

stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením 

stavby, jejích vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních 
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staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle přílohy č. 3 k vyhlášce o dokumentaci 

staveb.  

  

§ 12  

 

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  

 

 (1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků kromě obecných náležitostí 

rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje  

a) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, jichž se dělení 

nebo scelení týká,  

b) určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní 

komunikace ke každému pozemku.  

 (2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále obsahuje podmínky, kterými se 

zabezpečí stanoví 

a) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,  

b) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

c) ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem. 

a) podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

b) podmínky ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.  

 (3) Grafická příloha rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, ověřená stavebním 

úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic 

pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený 

pozemek.  

§ 13  

 

Rozhodnutí o ochranném pásmu  

 

 (1) Rozhodnutí o ochranném pásmu kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a 

náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje  

a) označení chráněné stavby, zařízení či území, katastrální území, parcelní čísla a druh 

pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se ochranné pásmo zřizuje,  

b) stanovení zákazů nebo omezení některých činností z důvodů ochrany života, veřejného 

zdraví a životního prostředí před negativními účinky provozu průmyslových, zemědělských, 

dopravních a jiných staveb nebo z důvodů ochrany staveb a zařízení před negativními vlivy 

okolí,  

c) dobu platnosti rozhodnutí, pokud je možno ji předem stanovit.  

 (2) Rozhodnutí o ochranném pásmu dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí 

stanoví 
a) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,  

b) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

c) ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.  

a) podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  

b) podmínky ochrany práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.  

 (3) Grafická příloha rozhodnutí o ochranném pásmu, ověřená stavebním úřadem, 

obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic ochranného pásma 

a chráněných staveb, zařízení a pozemků. U ochranných pásem liniových staveb delších než 1 

000 m a staveb zvlášť rozsáhlých se doplní uvedené údaje na mapovém podkladě v měřítku 1 

: 10 000 až 1 : 50 000.  
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§ 13a  

 

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

 

(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)  

 

 (1) Výroková část společného rozhodnutí kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) 

obsahuje výrok o umístění stavby a výrok o povolení stavby.  

 (2) Výrok o umístění stavby obsahuje obdobné náležitosti jako náležitosti uvedené v § 

9 odst. 1 a 2, s výjimkou § 9 odst. 2 písm. b) a c); grafická příloha má náležitosti stanovené v 

§ 9 odst. 5.  

 (3) Výrok o povolení stavby obsahuje náležitosti uvedené v § 18c  

 

Společné povolení 

 

(K § 94h odst. 6 a § 94q odst. 7 stavebního zákona) 

 

Pozn.:  

Ke dni odevzdání pracovní verze návrhu novely vyhlášky ještě nebyl text tohoto ustanovení 

nakoncipován. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ  

 

ÚZEMNÍ SOUHLAS  

 

§ 15  

 

Žádost o územní souhlas  

 

(K § 96 odst. 1012 stavebního zákona)  

 

 (1) Žádost o územní souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou 

stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.  

 (2) Žadatel v žádosti uvede údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání 

územního souhlasu místo územního rozhodnutí stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního 

zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.  

 (3) K žádosti se připojí grafické přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o územní 

souhlas (příloha č. 7 k této vyhlášce).  

 (4) Grafické přílohy podle odstavce 3 se přikládají ve dvou vyhotoveních.  

  

 

§ 15a  

 

Územní souhlas  

 

(K § 96 odst. 1012 stavebního zákona)  

 

 (1) Územní souhlas kromě náležitostí stanovených v § 96 odst. 4 5 stavebního zákona 
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obsahuje  

a) druh a účel umisťovaného záměru,  

b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se 

stavba umisťuje,  

c) v případě umisťování stavby, vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, 

prostorové řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její 

kapacitě,  

d) v případě umisťování změny využití území plošné vymezení a určení nového využití 

území.  

 (2) Územní souhlas dále obsahuje územně technický a stavebně technický popis 

požadovaného záměru, údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a o splnění 

podmínek pro vydání územního souhlasu, popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě 

údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a údaje o užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

 (3) Grafická příloha územního souhlasu, ověřená stavebním úřadem, obsahuje 

celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením umisťovaného záměru, s 

vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních 

staveb, u změn využití území obsahuje vyznačení hranic nově využívaného území a způsobu 

jeho nového využívání.  

 

 

§ 15b 

 

Žádost o společný souhlas 

 

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona) 

 

(1) Žádost o společný souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti 

jsou stanoveny v příloze č. ….. k této vyhlášce.  

 (2) Žadatel v žádosti uvede údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro 

vydání společného souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o 

zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.  

 (3) K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o územní 

souhlas (příloha č. ….. k této vyhlášce) a podle povahy věci dokumentaci podle § 105 

odst. 4 až 8. 

 (4) Dokumentace podle odstavce 3 se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li 

obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá 

se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud 

stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení 

dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení 

vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává, a to 

v potřebném počtu další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, 

situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné 

spolupůsobící úřady. 

 

§ 15c 

 

Společný souhlas 
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(K § 96a odst. 7 stavebního zákona) 

 

(1) Společný souhlas obsahuje  

a) identifikační údaje o stavebníkovi, 

b) druh a účel stavebního záměru,  

c) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž 

má být stavební záměr uskutečněn,  

d) vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, 

zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě. 

 (2) Společný souhlas dále obsahuje údaje o souladu s územně plánovací 

dokumentací a o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu, popřípadě údaje o 

souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.  

 

 

ČÁST PÁTÁ  

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  

 

(K § 78a odst. 1011 stavebního zákona)  

 

§ 16  

 

 (1) Veřejnoprávní smlouva obsahuje označení smluvních stran a označení třetích osob, 

kterými jsou osoby, které by byly účastníky územního řízení.  

 (2) Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí obsahuje dále v případě 

rozhodnutí o  

a) umístění stavby obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 9 odst. 1 a 2; její 

grafická příloha má náležitosti stanovené v § 9 odst. 5,  

b) změně využití území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 10 odst. 1 a 2; její 

grafická příloha má náležitosti stanovené v § 10 odst. 5,  

c) změně vlivu užívání stavby na území obdobné náležitosti jako náležitosti stanovené v § 11 

odst. 1 a 2; její grafická příloha má náležitosti stanovené v § 11 odst. 3.  
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N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne ……………, 

o stanovení správních obvodů obecných stavebních úřadů 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 13 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):  

 

§ 1 

Jihočeský kraj 

 

(1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BLATNÁ je vymezen územím obcí Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, 

Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, 

Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, 

Záboří. 

 

(2)  Správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE je vymezen územím obcí Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, 

Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dobrá Voda u 

Českých Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, 

Hlavatce, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Chotýčany, Jankov, Kamenný Újezd, 

Komařice, Kvítkovice, Lipí, Litvínovice, Mazelov, Mokrý Lom, Nedabyle, Neplachov, Nová 

Ves, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Římov, Sedlec, Srubec, Staré Hodějovice, 

Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Záboří, 

Závraty, Žabovřesky,   

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU je vymezen územím obcí Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Nákří, 

Olešník, 

LEDENICE je vymezen územím obce Ledenice,  

LIŠOV je vymezen územím obcí Hvozdec, Libín, Lišov, Štěpánovice, Zvíkov,  

RUDOLFOV je vymezen územím obcí Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Hůry, Jivno, 

Libníč, Rudolfov, Vráto, 

ZLIV je vymezen územím obcí Dívčice, Mydlovary, Pištín, Zahájí, Zliv. 

 

(3)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Krumlov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOLETICE je vymezen územím obce Boletice,  

ČESKÝ KRUMLOV je vymezen územím obcí Bohdalovice, Český Krumlov, Dolní 

Třebonín, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Mirkovice, Mojné, Polná na 

Šumavě, Přídolí, Srnín, Světlík, Větřní, Zlatá Koruna, Zubčice, Přísečná, Věžovatá Pláně, 

HORNÍ PLANÁ je vymezen územím obcí Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, 

KŘEMŽE je vymezen územím obcí Brloh, Holubov, Křemže, Nová Ves, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



VYŠŠÍ BROD je vymezen územím obcí Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malšín, Přední 

Výtoň, Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod. 

 

(4)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DAČICE je vymezen územím obcí Báňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov, Červený 

Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, 

Staré Hobzí, Třebětice, Volfířov,  

SLAVONICE je vymezen územím obcí Dešná, Písečné, Slavonice, Županovice,  

STUDENÁ je vymezen územím obcí Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Jilem, 

Studená. 

 

(5)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JINDŘICHŮV HRADEC je vymezen územím obcí Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, 

Člunek, Deštná, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Drunče, Hatín, Horní Pěna, Horní Skrýchov, 

Hospříz, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Kostelní 

Radouň, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Nová Olešná, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, 

Polště, Popelín, Příbraz, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, 

Střížovice, Světce, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vydří, Záhoří, Zahrádky,  

NOVÁ BYSTŘICE je vymezen územím obcí Číměř, Nová Bystřice, Staré Město pod 

Landštejnem, 

NOVÁ VČELNICE je vymezen územím obcí Bednárec, Dívčí Kopy, Hadravova Rosička, 

Horní Radouň, Jarošov nad Nežárkou, Nová Včelnice, Okrouhlá Radouň, Vlčetínec, Žďár. 

 

(6)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KAPLICE je vymezen územím obcí Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní 

Dvořiště, Horní Dvořiště, Kaplice, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na 

Šumavě, Soběnov, Střítež, Velešín, Zvíkov. 

 

(7)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BERNARTICE je vymezen územím obcí Bernartice, Borovany, Křenovice, Olešná, Podolí I, 

Slabčice, Veselíčko, Zběšičky, 

MILEVSKO je vymezen územím obcí Božetice, Branice, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, 

Jetětice, Jickovice, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Křižanov, Kučeř, Květov, Milevsko, 

Okrouhlá, Osek, Přeborov, Přeštěnice, Sepekov, Stehlovice, Vlksice, Zbelítov, Zhoř.  

 

(8)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Písek 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MIROTICE je vymezen územím obcí Boudy, Cerhonice, Čimelice, Mirotice, Rakovice, 

Smetanova Lhota, Varvažov, 
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MIROVICE je vymezen územím obcí Horosedly, Kožlí, Králova Lhota, Lety, Minice, 

Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Probulov, 

PÍSEK je vymezen územím obcí Albrechtice nad Vltavou, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, 

Drhovle, Heřmaň, Kestřany, Kluky, Oslov, Ostrovec, Písek, Předotice, Putim, Ražice, 

Temešvár, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, 

PROTIVÍN je vymezen územím obcí Paseky, Protivín, Skály, Tálín, Žďár. 

 

(9)  Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NETOLICE je vymezen územím obcí Babice, Chvalovice, Lužice, Mahouš, Malovice, 

Němčice, Netolice, Olšovice, 

PRACHATICE je vymezen územím obcí Bohunice, Budkov, Bušanovice, Drslavice, Dub, 

Dvory, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Kratušín, Ktiš, Lažiště, Lhenice, 

Lipovice, Mičovice, Nebahovy, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Strunkovice nad Blanicí, 

Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vitějovice, Vlachovo Březí, Záblatí, Zábrdí, Žernovice,  

VOLARY je vymezen územím obcí Křišťanov, Lenora, Nová Pec, Stožec, Volary, Zbytiny, 

Želnava. 

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

SOBĚSLAV je vymezen územím obcí Budislav, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, 

Katov, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, 

Skalice, Soběslav, Třebějice, Tučapy, Vesce, Vlastiboř, Zvěrotice,  

VESELÍ NAD LUŽNICÍ je vymezen územím obcí Borkovice, Drahov, Mažice, Řípec, Sviny, 

Val, Veselí nad Lužnicí, Vlkov, Zálší, Zlukov, Žíšov. 

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

STRAKONICE je vymezen územím obcí Cehnice, Čejetice, Doubravice, Drachkov, 

Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, 

Kraselov, Krejnice, Krty-Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice, 

Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, 

Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, 

Strakonice, Strašice, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, 

Únice, Velká Turná, Volenice, Zahorčice, Zvotoky,  

VOLYNĚ je vymezen územím obcí Čepřovice, Čestice, Drážov, Dřešín, Hoslovice, Hoštice, 

Litochovice, Malenice, Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, 

Předslavice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Vacovice, Volyně. 

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BECHYNĚ je vymezen územím obcí Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, 

Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, Záhoří,  

CHÝNOV je vymezen územím obcí Dolní Hořice, Chrbonín, Chýnov, Nová Ves u Chýnova, 

Radenín, Turovec,  

JISTEBNICE je vymezen územím obcí Jistebnice, Nadějkov, 
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MLADÁ VOŽICE je vymezen územím obcí Běleč, Hlasivo, Mladá Vožice, Nová Ves u 

Mladé Vožice, Oldřichov, Pojbuky, Řemíčov, Slapsko, Smilovy Hory, Šebířov, Vilice, Zhoř u 

Mladé Vožice,   

SEZIMOVO ÚSTÍ je vymezen územím obcí Košice, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, 

Ústrašice, 

TÁBOR je vymezen územím obcí Balkova Lhota, Bečice, Borotín, Bradáčov, Dlouhá Lhota, 

Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice, Chotoviny, Choustník, Jedlany, Košín, 

Krátošice, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Meziříčí, Mlýny, Nasavrky, Nemyšl, Opařany, 

Pohnánec, Pohnání, Psárov, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Ratibořské 

Hory, Rodná, Řepeč, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Slapy, Stádlec, Sudoměřice u Tábora, 

Svrabov, Tábor, Vlčeves, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Tábora, Želeč. 

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOROVANY je vymezen územím obcí Borovany, Mladošovice, Ostrolovský Újezd,  

NOVÉ HRADY je vymezen územím obcí Horní Stropnice, Hranice, Nové Hrady, Žár, 

TRHOVÉ SVINY je vymezen územím obcí Čížkrajice, Jílovice, Kamenná, Ločenice, 

Olešnice, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny. 

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÉ VELENICE je vymezen územím obcí České Velenice, Nová Ves nad Lužnicí, 

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ je vymezen územím obcí Dvory nad Lužnicí, Halámky, Rapšach, 

Suchdol nad Lužnicí,  

TŘEBOŇ je vymezen územím obcí Cep, Domanín, Dunajovice, Frahelž, Hamr, Hrachoviště, 

Chlum u Třeboně, Klec, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly nad 

Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Staňkov, Stříbřec, Třeboň, Záblatí. 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

TÝN NAD VLTAVOU je vymezen územím obcí Bečice, Čenkov u Bechyně, Dobšice, Dolní 

Bukovsko, Dražíč, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty, Chrášťany, Modrá Hůrka, 

Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice. 

 

 (16) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VIMPERK je vymezen územím obcí Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Buk, Čkyně, Horní 

Vltavice, Kubova Huť, Kvilda, Lčovice, Nicov, Nové Hutě, Stachy, Strážný, Svatá Maří, 

Šumavské Hoštice, Vacov, Vimperk, Vrbice, Zálezly, Zdíkov, Žárovná. 

 

 (17) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VODŇANY je vymezen územím obcí Bavorov, Bílsko, Budyně, Číčenice, Drahonice, Hájek, 

Chelčice, Krajníčko, Krašlovice, Libějovice, Měkynec, Pivkovice, Pohorovice, Skočice, 

Stožice, Truskovice, Vodňany. 
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§ 2 

Jihomoravský kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ADAMOV je vymezen územím obce Adamov,  

BLANSKO je vymezen územím obcí Blansko, Doubravice nad Svitavou, Lažany, Lipovec, 

Lipůvka, Olomučany, Ostrov u Macochy, Petrovice, Ráječko, Sloup, Spešov, Svinošice, 

Šebrov-Kateřina, Šošůvka, Vavřinec, Vysočany, Žďár, Holštejn, Kulířov, Milonice, Závist,  

ČERNÁ HORA je vymezen územím obcí Bořitov, Brťov-Jeneč, Černá Hora, Újezd u Černé 

Hory, Žernovník, Lubě, Malá Lhota, 

JEDOVNICE je vymezen územím obcí Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Jedovnice, 

Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Rudice, Senetářov, Vilémovice, Březina,   

RÁJEC-JESTŘEBÍ je vymezen územím obcí  Kuničky, Rájec-Jestřebí. 

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOSKOVICE je vymezen územím obcí Benešov, Boskovice, Chrudichromy, Jabloňany, 

Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Němčice, Obora, Okrouhlá, 

Sebranice, Skalice nad Svitavou, Sudice, Suchý, Světlá, Svitávka, Šebetov, Újezd u Boskovic, 

Valchov, Vanovice, Vážany, Velenov, Žďárná, Krhov,   

KUNŠTÁT je vymezen územím obcí Kunštát, Rozseč nad Kunštátem, Zbraslavec, Makov, 

Nýrov, Petrov, 

LETOVICE je vymezen územím obcí Deštná, Horní Poříčí, Křetín, Letovice, Pamětice, 

Prostřední Poříčí, Sulíkov, Vísky, Vranová, Horní Smržov, Lazinov, Míchov, Roubanina, 

Skrchov, Stvolová, 

LYSICE je vymezen územím obcí Býkovice, Dlouhá Lhota, Bedřichov, Černovice, Drnovice, 

Lysice, Voděrady, Hodonín, Kozárov, Kunčina Ves, Kunice, Lhota u Lysic, Štěchov, 

Tasovice, Žerůtky,  

OLEŠNICE je vymezen územím obcí Crhov, Křtěnov, Olešnice, Kněževes, Lhota u Olešnice, 

Louka, Rozsíčka, Ústup,  

VELKÉ OPATOVICE je vymezen územím obcí Borotín, Cetkovice, Uhřice, Úsobrno, Velké 

Opatovice, Malá Roudka. 

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRNO je vymezen územím obce Brno. 

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BŘECLAV je vymezen územím obcí Břeclav, Bulhary, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, 

Lednice, Moravská Nová Ves, Tvrdonice, Týnec, 

PODIVÍN je vymezen územím obcí Podivín, Přítluky, Rakvice, Zaječí,  

VALTICE je vymezen územím obcí Hlohovec, Valtice,  

VELKÉ BÍLOVICE je vymezen územím obcí Moravský Žižkov, Velké Bílovice. 
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 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bučovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BUČOVICE je vymezen územím obcí Dobročkovice, Bohaté Málkovice, Brankovice, 

Bučovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky, Křižanovice, Letonice, Milonice, Mouřínov, 

Nemochovice, Nemotice, Nesovice, Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice, Kožušice, 

Malínky. 

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DUBŇANY je vymezen územím obce Dubňany,   

HODONÍN je vymezen územím obcí Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hodonín, Josefov, 

Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Prušánky, Ratíškovice, Rohatec, Starý Poddvorov, 

Terezín, Nový Poddvorov, 

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HUSTOPEČE je vymezen územím obcí Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Křepice, 

Kurdějov, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, 

Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice,  

KLOBUKY U BRNA je vymezen územím obcí Boleradice, Borkovany, Brumovice, Kašnice, 

Klobouky u Brna, Krumvíř, Morkůvky, Velké Hostěrádky, 

VELKÉ PAVLOVICE je vymezen územím obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké 

Pavlovice, Vrbice. 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOLNÍ KOUNICE je vymezen územím obcí Dolní Kounice, Kupařovice, Mělčany, 

Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Bratčice, Ledce, 

Sobotovice, 

IVANČICE je vymezen územím obcí Hlína, Ivančice, Neslovice, Senorady, 

OSLAVANY je vymezen územím obcí Biskoupky, Čučice, Ketkovice, Nová Ves, Oslavany. 

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KUŘIM je vymezen územím obcí Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské 

Knínice, Rozdrojovice, 

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA je vymezen územím obcí Braníškov, Hvozdec, Chudčice, Veverská 

Bítýška, Lažánky, Maršov. 

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BZENEC je vymezen územím obcí Bzenec, Domanín, Syrovín, Těmice, Žeravice, Moravský 

Písek,  
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KYJOV je vymezen územím obcí Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, 

Kostelec, Kyjov, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, 

Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Věteřov, Vlkoš, 

Vřesovice, Žádovice, Želetice, Labuty, Skalka, 

VRACOV je vymezen územím obcí Vacenovice, Vracov, 

ŽDÁNICE je vymezen územím obcí Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, 

Násedlovice, Uhřice, Žarošice, Ždánice. 

 

 

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DRNHOLEC je vymezen územím obcí Brod nad Dyjí, Dobré Pole, Drnholec, Jevišovka, 

Novosedly, Nový Přerov, 

MIKULOV je vymezen územím obcí Bavory, Březí, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, 

Horní Věstonice, Klentnice, Mikulov, Milovice, Pavlov, Perná, Sedlec. 

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MIROSLAV je vymezen územím obcí Dolenice, Damnice, Hostěradice, Jiřice u Miroslavi, 

Miroslav, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole, 

MORAVSKÝ KRUMLOV je vymezen územím obcí Bohutice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní 

Dubňany, Horní Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Moravský Krumlov, Olbramovice, 

Petrovice, Rešice, Rybníky, Vedrovice, Vémyslice, Kadov, Kubšice, Lesonice, Tulešice, 

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Pohořelice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

POHOŘELICE je vymezen územím obcí Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, 

Malešovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice 

Odrovice. 

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rosice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ROSICE je vymezen územím obcí Domašov, Javůrek, Kratochvilka, Lesní Hluboké, 

Ostrovačice, Příbram na Moravě, Přibyslavice, Rosice, Rudka, Říčany, Říčky, Stanoviště, 

Tetčice, Újezd u Rosic, Veverské Knínice, Vysoké Popovice, Zastávka, Zbraslav, Litostrov, 

Zálesná Zhoř, 

ZBÝŠOV je vymezen územím obcí Babice u Rosic, Lukovany, Zakřany, Zbýšov. 

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

AŠ je vymezen územím obcí Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, 

Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, 

Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov. 
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 (16) Správní obvod obce s rozšířenou působností Šlapanice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BÍLOVICE NAD SVITAVOU je vymezen územím obcí Babice nad Svitavou, Bílovice nad 

Svitavou, Kanice,Ochoz u Brna,Řícmanice, 

POZOŘICE je vymezen územím obcí Hostěnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, 

Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice,  

SOKOLNICE je vymezen územím obcí Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Měnín, Moutnice, 

Nesvačilka, Těšany, Žatčany,  

STŘELICE je vymezen územím obcí Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, 

Prštice, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko,  

ŠLAPANICE je vymezen územím obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Modřice, 

Moravany, Podolí, Ponětovice, Práce, Rebešovice, Šlapanice, Vranov, Želešice.  

 

 (17) Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LOMNICE je vymezen územím obcí Běleč, Bukovice, Hluboké Dvory, Brumov, Lomnice, 

Rašov, Rohozec, Unín, Ochoz u Tišnova, Osiky, Strhaře, Synalov, Zhoř,   

TIŠNOV je vymezen územím obcí Borovník, Černvír, Drahonín, Heroltice, Borač, Březina, 

Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drásov, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, 

Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Předklášteří, Sentice, Svatoslav, Šerkovice, 

Štěpánovice, Tišnov, Všechovice, Žďárec, Železné, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, 

Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nelepeč-Žernůvka, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, 

Skalička, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka. 

 

 (18) Správní obvod obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

STRÁŽNICE je vymezen územím obcí Petrov, Sudoměřice, Radějov, Strážnice, Tvarožná 

Lhota,   

VELKÁ NAD VELIČKOU je vymezen územím obcí Hrubá Vrbka, Javorník, Kuželov, 

Lipov, Louka, Malá Vrbka, Nová Lhota, Velká nad Veličkou,  

VESELÍ NAD MORAVOU je vymezen územím obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem, 

Blatnička, Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Suchov, Tasov, Veselí nad Moravou, 

Vnorovy, Žeraviny. 

 

 (19) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vyškov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BŘEZINA je vymezen územím obce Březina,  

IVANOVICE NA HANÉ je vymezen územím obcí Dětkovice, Ivanovice na Hané, 

Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Rybníček, Švábenice, 

ROUSÍNOV je vymezen územím obcí Habrovany, Komořany, Olšany, Podbřežice, Rousínov, 

Tučapy,  
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VYŠKOV je vymezen územím obcí Bohdalice-Pavlovice, Drnovice, Drysice, Hlubočany, 

Hoštice-Heroltice, Hvězdlice, Ježkovice, Kozlany, Krásensko, Kučerov, Luleč, Lysovice, 

Nemojany, Podivice, Podomí, Prusy-Boškůvky, Pustiměř, Račice-Pístovice, Radslavice, 

Rostěnice-Zvonovice, Ruprechtov, Studnice, Topolany, Vážany, Vyškov, Zelená Hora, 

Křižanovice u Vyškova, Nové Sady. 

 

 (20) Správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HODONICE je vymezen územím obcí Hodonice, Krhovice, Tasovice, 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU je vymezen územím obcí Borotice, Božice, Břežany, 

Čejkovice, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou, Litobratřice, Mackovice, Pravice, 

Šanov, 

JAROSLAVICE je vymezen územím obcí Dyjákovice, Hrádek, Jaroslavice, Křídlůvky, Slup, 

Strachotice, Valtrovice, Velký Karlov,  

JEVIŠOVICE je vymezen územím obcí Bojanovice, Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Slatina, 

Jiřice u Moravských Budějovic, Rozkoš, Rudlice, Střelice, Vevčice,  

PROSIMĚŘICE je vymezen územím obcí Bantice, Lechovice, Oleksovice, Práče, 

Prosiměřice, Stošíkovice na Louce, Těšetice, Tvořihráz, Vítonice, Želetice, Žerotice, 

Kyjovice, Výrovice,  

ŠUMNÁ je vymezen územím obcí Bítov, Blanné, Grešlové Mýto, Blížkovice, Ctidružice, 

Horní Břečkov, Hostim, Lesná, Pavlice, Štítary, Šumná, Vranovská Ves, Chvalatice, Onšov, 

Oslnovice, Prokopov, Vracovice, Vysočany, Zálesí, Zblovice,   

VIŠŇOVÉ je vymezen územím obcí  Čermákovice, Džbánice, Horní Kounice, Skalice, 

Tavíkovice, Trstěnice, Běhařovice, Horní Dunajovice, Mikulovice, Morašice, Višňové, 

Křepice, Medlice, Němčičky, Přeskače, Újezd,  

VRANOV NAD DYJÍ je vymezen územím obcí Lančov, Starý Petřín, Uherčice, Vranov nad 

Dyjí, Vratěnín, Korolupy, Lubnice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Šafov,  

ZNOJMO je vymezen územím obcí Bezkov, Citonice, Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, 

Havraníky, Hluboké Mašůvky, Hnanice, Chvalovice, Kravsko, Kuchařovice, Lukov, 

Mašovice, Milíčovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Olbramkostel, Plaveč, Plenkovice, 

Suchohrdly, Šatov, Únanov, Vrbovec, Znojmo, Žerůtky, Podmolí. 

 

 (21) Správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

RAJHRAD je vymezen územím obcí Hajany, Holasice, Opatovice, Otmarov, Popovice, 

Rajhrad, Rajhradice, Syrovic, 

ŽIDLOCHOVICE je vymezen územím obcí Blučina, Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, 

Přísnotice, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Židlochovice. 

 

 

§ 3 

Karlovarský kraj 

 

(1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Aš 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

AŠ je vymezen územím obcí Aš, Hranice, Krásná, Podhradí. 
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(2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ je vymezen územím obcí Hazlov, Františkovy Lázně, Libá, 

Třebeň, Poustka, Vojtanov, 

CHEB je vymezen územím obcí Dolní Žandov, Cheb, Lipová, Milíkov, Nebanice, Odrava, 

Okrouhlá, Pomezí nad Ohří, Tuřany, 

LUBY je vymezen územím obcí Křižovatka, Luby, Milhostov, Nový Kostel, Plesná, Skalná, 

Velký Luh. 

 

(3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOCHOV je vymezen územím obcí Bochov, Stružná, 

HRADIŠTĚ je vymezen územím obce Hradiště, 

KARLOVY VARY je vymezen územím obcí Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, 

Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Mírová, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Teplička, 

KYSELKA je vymezen územím obcí Kyselka, Šemnice, Velichov, Vojkovice, 

NEJDEK je vymezen územím obcí Černava, Nejdek, Nové Hamry, Vysoká Pec, Smolné 

Pece, 

NOVÁ ROLE je vymezen územím obcí Božičany, Děpoltovice, Nová Role, 

TOUŽIM je vymezen územím obcí Bečov nad Teplou, Krásné Údolí, Otročín, Toužim, 

Útvina, Chodov, 

ŽLUTICE je vymezen územím obcí Čichalov, Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice, 

Žlutice. 

 

(4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kraslice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KRASLICE je vymezen územím obcí Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Rotava, 

Stříbrná, Šindelová, Přebuz. 

 

(5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LÁZNĚ KYNŽVART je vymezen územím obcí Lázně Kynžvart, Stará Voda,  

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ je vymezen územím obcí Drmoul, Mariánské Lázně, Mnichov, 

Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín, Ovesné Kladruby, Prameny, 

Vlkovice, 

TEPLÁ je vymezen územím obce Teplá.  

 

(6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JÁCHYMOV je vymezen územím obcí Boží Dar, Jáchymov, 

OSTROV je vymezen územím obcí Hájek, Hroznětín, Krásný Les, Ostrov, Stráž nad Ohří, 

PERNINK je vymezen územím obcí Abertamy, Horní Blatná, Merklín, Pernink, Potůčky. 
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(7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HORNÍ SLAVKOV je vymezen územím obcí Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves, 

CHODOV je vymezen územím obcí Chodov, Nové Sedlo, Vintířov, Vřesová, Tatrovice 

KYNŠPERK NAD OHŘÍ je vymezen územím obcí Kaceřov, Kynšperk nad Ohří, Libavské 

Údolí, Šabina, 

LOKET je vymezen územím obcí Loket, Staré Sedlo, 

SOKOLOV je vymezen územím obcí Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní 

Rychnov, Habartov, Chlum Svaté Maří, Josefov, Krajková, Královské Poříčí, Lomnice, 

Rovná, Sokolov, Svatava, Těšovice. 

 

 

§ 4 

Královéhradecký kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Broumov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BROUMOV je vymezen územím obcí Hynčice, Božanov, Broumov, Hejtmánkovice, 

Heřmánkovice, Jetřichov, Křinice, Martínkovice, Otovice, Šonov,  

MEZIMĚSTÍ je vymezen územím obcí Meziměstí, Vernéřovice,  

TEPLICE NAD METUJÍ je vymezen územím obcí Adršpach, Teplice nad Metují. 

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Dobruška 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOBRUŠKA je vymezen územím obcí Dobřany, Chlístov, Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné 

v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, 

Podbřezí, Pohoří, Sedloňov, Val, Janov, Sněžné,  

OPOČNO je vymezen územím obcí České Meziříčí, Králova Lhota, Očelice, Opočno, 

Přepychy, Rohenice, Semechnice, Trnov, Jílovice, Ledce, Mokré. 

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM je vymezen územím obcí Bílé Poličany, Bílá Třemešná, 

Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hřibojedy, Choustníkovo 

Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Nemojov, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, 

Vlčkovice v Podkrkonoší, Lanžov, Libotov, Litíč, Stanovice, Trotina, Zábřezí-Řečice, 

Zdobín,   

MOSTEK je vymezen územím obcí Borovnice, Borovnička, Horní Brusnice, Mostek. 

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HOŘICE je vymezen územím obcí Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Bříšťany, Cerekvice 

nad Bystřicí, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec 

u Hořic, Milovice u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd a Vojice, Sobčice, Staré Smrkovice, 

Sukorady, Třebnouševes, Nevratice, Petrovičky, Rašín, 
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MILETÍN je vymezen územím obcí Borek, Červená Třemešná, Miletín, Rohoznice, Tetín, 

Úhlejov, Vřesník. 

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hradec Králové 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČERNILOV je vymezen územím obcí Černilov, Divec, Lejšovka, Librantice, Libřice, 

Výrava, Libníkovice,  

HRADEC KRÁLOVÉ je vymezen územím obcí Benátky, Čistěves, Hněvčeves, Dobřenice, 

Dohalice, Hradec Králové, Hvozdnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Lochenice, 

Máslojedy, Mokrovousy, Neděliště, Obědovice, Osice, Praskačka, Předměřice nad Labem, 

Roudnice, Sadová, Sovětice, Stěžery, Střezetice, Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třesovice, 

Urbanice, Všestary, Vysoká nad Labem, Osičky, Radíkovice, Radostov,  

CHLUMEC NAD CIDLINOU je vymezen územím obcí Babice, Chlumec nad Cidlinou, 

Chudeřice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Lovčice, Nové Město, Olešnice, Písek, Převýšov, 

Káranice, Mlékosrby, Nepolisy, Lišice, Stará Voda,  

NECHANICE je vymezen územím obcí Hrádek, Boharyně, Dolní Přím, Kunčice, Lodín, 

Mžany, Nechanice, Stračov, Pšánky, Puchlovice,  

SMIŘICE je vymezen územím obcí Černožice, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Sendražice, 

Skalice, Smiřice, Smržov, Lužany, Račice nad Trotinou, Vrchovnice,  

TŘEBECHOVICE POD OREBEM je vymezen územím obcí Běleč nad Orlicí, Blešno, 

Jeníkovice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd. 

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JAROMĚŘ je vymezen územím obcí Hořenice, Dolany, Heřmanice, Jaroměř, Jasenná, Nový 

Ples, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Velichovky, Vlkov, Zaloňov, Šestajovice.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jičín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JIČÍN je vymezen územím obcí Brada-Rybníček, Březina, Bukvice, Dílce, Dolní Lochov, 

Chyjice, Butoves, Češov, Dřevěnice, Holín, Jičín, Jičíněves, Kněžnice, Konecchlumí, 

Jinolice, Libuň, Lužany, Nemyčeves, Podhradí, Podůlší, Radim, Kacákova Lhota, Slatiny, 

Staré Místo, Střevač, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Vitiněves, Železnice, Kbelnice, 

Kostelec, Kovač, Kyje, Ohaveč, Ostružno, Soběraz, Tuř, Veliš,  

KOPIDLNO je vymezen územím obcí Budčeves, Cholenice, Běchary, Kopidlno, Vršce, 

Slavhostice, Židovice,  

LÁZNĚ BĚLOHRAD je vymezen územím obcí Choteč, Lázně Bělohrad, Mlázovice, 

Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota,  

LIBÁŇ je vymezen územím obcí Bačalky, Bystřice, Dětenice, Libáň, Údrnice, Rokytňany, 

Sedliště, Staré Hrady, Zelenecká Lhota,  

SOBOTKA je vymezen územím obcí Libošovice, Markvartice, Mladějov, Samšina, Sobotka, 

Ohařice, Osek, Zámostí-Blata,  

VYSOKÉ VESELÍ je vymezen územím obcí Sběř, Třtěnice, Volanice, Vysoké Veselí, 

Žeretice, Žlunice, Kozojedy, Sekeřice, Vrbice. 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KOSTELEC NAD ORLICÍ je vymezen územím obcí Borovnice, Častolovice, Čestice, 

Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Olešnice, Tutleky, 

Zdelov, Kostelecké Horky, Krchleby, Svídnice, Vrbice,  

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ je vymezen územím obcí Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, 

Borohrádek, Čermná nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Žďár nad Orlicí, Nová 

Ves.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Náchod  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČERVENÝ KOSTELEC je vymezen územím obcí Červená Hora, Červený Kostelec, Horní 

Radechová, Slatina nad Úpou, Zábrodí,  

ČESKÁ SKALICE je vymezen územím obcí Chvalkovice, Velký Třebešov, Brzice, Česká 

Skalice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Velká Jesenice, Žernov, Litoboř, Mezilečí, Říkov, 

Vestec,  

HRONOV je vymezen územím obcí Hronov, Stárkov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky,  

NÁCHOD je vymezen územím obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, 

Náchod, Nový Hrádek, Studnice (Náchod), Vysokov, 

POLICE NAD METUJÍ je vymezen územím obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká 

Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují. 

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nová Paka  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÁ PAKA je vymezen územím obcí Nová Paka, Pecka, Úbislavice, Vidochov, 

STARÁ PAKA je vymezen územím obce Stará Paka. 

 

  (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ je vymezen územím obcí Jestřebí, Bohuslavice, Černčice, 

Mezilesí, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov-Šonov, Slavětín nad Metují, 

Slavoňov, Libchyně, Přibyslav, Sendraž, Vršovka. 

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bydžov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÝ BYDŽOV je vymezen územím obcí Barchov, Hlušice, Humburky, Kobylice, Králíky, 

Lužec nad Cidlinou, Měník, Nový Bydžov, Ohnišťany, Petrovice, Prasek, Skřivany, Sloupno, 

Smidary, Starý Bydžov, Vinary, Myštěves, Šaplava, Zachrašťany, Zdechovice. 

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH je vymezen územím obcí Bartošovice v Orlických 

horách, Pěčín, Rokytnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Říčky v Orlických horách,  

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU je vymezen územím obcí Byzhradec, Jahodov, Bílý Újezd, 

Černíkovice, Javornice, Kvasiny, Liberk, Lično, Lukavice, Osečnice, Rychnov nad Kněžnou, 
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Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov-Slemeno, Třebešov, Voděrady, 

Libel, Zdobnice,  

VAMBERK je vymezen územím obcí Lhoty u Potštejna, Lupenice, Potštejn, Rybná nad 

Zdobnicí, Vamberk, Záměl, Polom, Proruby. 

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HORNÍ MARŠOV je vymezen územím obcí Horní Maršov, Malá Úpa,  

JANSKÉ LÁZNĚ je vymezen územím obce Janské Lázně,    

PEC POD SNĚŽKOU je vymezen územím obce Pec pod Sněžkou,   

RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ je vymezen územím obcí Batňovice, Malé Svatoňovice, Rtyně 

v Podkrkonoší, Velké Svatoňovice,  

SVOBODA NAD ÚPOU je vymezen územím obce Svoboda nad Úpou,   

TRUTNOV je vymezen územím obcí Hajnice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Mladé Buky, 

Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Trutnov, Vlčice, Zlatá Olešnice,  

ÚPICE je vymezen územím obcí Libňatov, Suchovršice, Úpice, Maršov u Úpice,  

ŽACLÉŘ je vymezen územím obcí Bernartice, Lampertice, Žacléř, Královec. 

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HOSTINNÉ je vymezen územím obcí Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Čermná, 

Hostinné, Klášterská Lhota, Prosečné,  

RUDNÍK je vymezen územím obcí Černý Důl, Rudník,  

ŠPINDLERŮV MLÝN je vymezen územím obce Špindlerův Mlýn,  

VRCHLABÍ je vymezen územím obcí Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, 

Horní Kalná, Kunčice nad Labem, Lánov, Vrchlabí, Strážné. 

 

 

§ 5 

Liberecký kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÁ LÍPA je vymezen územím obcí Blíževedly, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, 

Jestřebí, Kravaře, Kvítkov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Volfartice, Zahrádky, 

Kozly,   

DOKSY je vymezen územím obcí Bezděz, Doksy, Okna, Luka, Skalka u Doks, Tachov, 

Ždírec,  

DUBÁ je vymezen územím obcí Blatce, Dubá, Chlum, Tuhaň, Vrchovany,  

MIMOŇ je vymezen územím obcí Brniště, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem,  

RALSKO je vymezen územím obcí Mimoň, Ralsko, 

STRÁŽ POD RALSKEM je vymezen územím obcí Dubnice, Hamr na Jezeře, Noviny pod 

Ralskem, Stráž pod Ralskem,  

ZÁKUPY je vymezen územím obcí Bohatice, Zákupy, Velenice,  

ŽANDOV je vymezen územím obcí Horní Police, Žandov. 

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

FRÝDLANT je vymezen územím obcí Bulovka, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, 

Frýdlant, Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, Višňová,  

HEJNICE je vymezen územím obcí Bílý Potok, Hejnice, Lázně Libverda, 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM je vymezen územím obcí Jindřichovice pod Smrkem, Nové 

Město pod Smrkem,   

RASPENAVA je vymezen územím obce Raspenava. 

 

  (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JABLONEC NAD NISOU je vymezen územím obcí Bedřichov, Dalešice, Jablonec nad 

Nisou, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, 

Rádlo,  

RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU je vymezen územím obcí Pulečný, Rychnov 

u Jablonce nad Nisou.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JILEMNICE je vymezen územím obcí Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u 

Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, 

Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, 

Víchová nad Jizerou, Vítkovice,  

ROKYTNICE NAD JIZEROU je vymezen územím obcí Jablonec nad Jizerou, Paseky nad 

Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. 

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec  

  

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÝ DUB je vymezen územím obcí Bílá, Cetenov, Český Dub, Hlavice, Proseč pod 

Ještědem, Světlá pod Ještědem, Všelibice,  

HODKOVICE NAD MOHELKOU je vymezen územím obcí Hodkovice nad Mohelkou, 

Radimovice,  

HRÁDEK NAD NISOU je vymezen územím obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně, Rynoltice,  

CHRASTAVA je vymezen územím obcí Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Kryštofovo 

Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích,  

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ je vymezen územím obcí Janovice v Podještědí, Jablonné 

v Podještědí, Velký Valtinov,  

LIBEREC je vymezen územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, 

Šimonovice,  

OSEČNÁ je vymezen územím obcí Janův Důl, Křižany, Osečná, Zdislava. 

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CVIKOV je vymezen územím obcí Cvikov, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice, 

Svor,  

KAMENICKÝ ŠENOV je vymezen územím obcí Nový Oldřichov, Kamenický Šenov, Prysk,  
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NOVÝ BOR je vymezen územím obcí Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, 

Skalice u České Lípy, Sloup v Čechách, Slunečná, Svojkov. 

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Semily 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LOMNICE NAD POPELKOU je vymezen územím obcí Bradlecká Lhota, Lomnice nad 

Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Stružinec, Syřenov, Veselá,  

SEMILY je vymezen územím obcí Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Háje 

nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, 

Semily, Slaná, Vysoké nad Jizerou, Záhoří. 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DESNÁ je vymezen územím obcí Desná, Kořenov,  

HARRACHOV je vymezen územím obce Harrachov,   

SMRŽOVKA je vymezen územím obcí Jiřetín pod Bukovou, Smržovka,  

TANVALD je vymezen územím obcí Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald,  

VELKÉ HAMRY je vymezen územím obcí Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Držkov, 

Jílové u Držkova, Vlastiboř.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PŘÍŠOVICE je vymezen územím obcí Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, Svijanský 

Újezd, Svijany, Vlastibořice,  

TURNOV je vymezen územím obcí Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, 

Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, 

Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, 

Rovensko pod Troskami, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Všeň, Vyskeř, Žernov, 

Žďárek.  

   

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Železný Brod 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ŽELEZNÝ BROD je vymezen územím obcí Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, 

Skuhrov, Zásada, Železný Brod.  

 

 

§ 6 

Moravskoslezský kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílovec 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BÍLOVEC je vymezen územím obcí Bílov, Bílovec, Bítov, Bravantice, Jistebník, Klimkovice, 

Olbramice, Vřesina, Velké Albrechtice, Slatina, Tísek, Zbyslavice,  

STUDÉNKA je vymezen územím obcí Albrechtičky, Bartošovice, Pustějov, Studénka,  
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 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOHUMÍN je vymezen územím obce Bohumín, 

DOLNÍ LYTYNĚ je vymezen územím obce Dolní Lutyně,  

RYCHVALD je vymezen územím obce Rychvald. 

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRUNTÁL je vymezen územím obcí Dlouhá Stráň, Andělská Hora, Bílčice, Bruntál, 

Dětřichov nad Bystřicí, Dvorce, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Mezina, Milotice nad 

Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Rudná pod Pradědem, 

Staré Město, Světlá Hora, Václavov u Bruntálu, Valšov, Nová Pláň, Roudno,  

HORNÍ BENEŠOV je vymezen územím obcí Horní Benešov, Horní Životice, Staré 

Heřminovy, Svobodné Heřmanice,  

VRBNO POD PRADĚDEM je vymezen územím obcí Karlova Studánka, Karlovice, 

Ludvíkov, Široká Niva, Vrbno pod Pradědem. 

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Těšín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÝ TĚŠÍN je vymezen územím obcí Český Těšín, Chotěbuz. 

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM je vymezen územím obcí Bordovice, Frenštát pod 

Radhoštěm, Lichnov, Tichá, Trojanovice, Veřovice.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRUŠPERK je vymezen územím obcí Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Krmelín, Stará Ves 

nad Ondřejnicí,  

DOBRÁ je vymezen územím obcí Dobrá, Dobratice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty, 

Nošovice, Pazderna, Vojkovice,  

FRÝDEK-MÍSTEK je vymezen územím obcí Baška, Bruzovice, Dolní Domaslavice, Frýdek-

Místek, Kaňovice, Kozlovice, Lhotka, Lučina, Palkovice, Paskov, Sedliště, Soběšovice, Staré 

Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň, Žermanice, Horní Bludovice.  

RAŠKOVICE je vymezen územím obcí Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČELADNÁ je vymezen územím obce Čeladná,   

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ je vymezen územím obcí Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, 

Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Pržno, Pstruží,  

OSTRAVICE je vymezen územím obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ALBRECHTICE je vymezen územím obce Albrechtice, 

HAVÍŘOV je vymezen územím obce Havířov,  

HORNÍ SUCHÁ je vymezen územím obce Horní Suchá,  

TĚRLICKO je vymezen územím obce Těrlicko.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hlučín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOLNÍ BENEŠOV je vymezen územím obcí Bohuslavice, Dolní Benešov, Závada,  

HLUČÍN je vymezen územím obcí Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Hať, Hlučín, 

Kozmice, Píšť, Vřesina,  

LUDGEŘOVICE je vymezen územím obcí Ludgeřovice, Markvartovice, Šilheřovice.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jablunkov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JABLUNKOV je vymezen územím obcí Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, 

Jablunkov, Písečná, Písek,  

MOSTY U JABLUNKOVA je vymezen územím obcí Hrčava, Mosty u Jablunkova,  

NÁVSÍ je vymezen územím obcí Hrádek, Návsí.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DĚTMAROVICE je vymezen územím obce Dětmarovice,  

KARVINÁ je vymezen územím obce Karviná,  

PETROVICE U KARVINÉ je vymezen územím obce Petrovice u Karviné,  

STONAVA je vymezen územím obce Stonava.  

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kopřivnice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KOPŘIVNICE je vymezen územím obcí Kopřivnice, Závišice,  

PŘÍBOR je vymezen územím obcí Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Trnávka, 

Sedlnice,  

ŠTRAMBERK je vymezen územím obcí Štramberk, Ženklava.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kravaře 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BALATICE je vymezen územím obcí Bělá, Bolatice, Chuchelná, Strahovice,  

KOBEŘICE je vymezen územím obcí Kobeřice, Rohov, Sudice, Třebom, Hněvošice,  

KRAVAŘE je vymezen územím obcí Kravaře, Štěpánkovice.  

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KRNOV je vymezen územím obcí Býkov-Láryšov, Brantice, Čaková, Hošťálkovy, Krasov, 

Krnov, Lichnov, Úvalno, Zátor,  

MĚSTO ALBRECHTICE je vymezen územím obcí Heřmanovice, Holčovice, Janov, 

Jindřichov, Liptaň, Město Albrechtice, Třemešná, Vysoká, Petrovice,  

OSOBLAHA je vymezen územím obcí Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Osoblaha, Slezské 

Rudoltice, Rusín, Slezské Pavlovice.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Jičín  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÝ JIČÍN je vymezen územím obcí Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Hostašovice, 

Jeseník nad Odrou, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, 

Životice u Nového Jičína,  

SUCHDOL NAD ODROU je vymezen územím obcí Kunín, Suchdol nad Odrou.  

 

 (16) Správní obvod obce s rozšířenou působností Odry 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

FULNEK je vymezen územím obcí Kujavy, Hladké Životice, Fulnek, Vrchy,  

ODRY je vymezen územím obcí Heřmánky, Heřmanice u Oder, Jakubčovice nad Odrou, 

Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné.  

 

 (17) Správní obvod obce s rozšířenou působností Opava  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HÁJ VE SLEZSKU je vymezen územím obce Háj ve Slezsku,   

HRADEC NAD MORAVICÍ je vymezen územím obcí Branka u Opavy, Hradec nad 

Moravicí, Skřipov,  

LITULTOVICE je vymezen územím obcí Bratříkovice, Dolní Životice, Hlavnice, 

Jakartovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mladecko,  

OPAVA je vymezen územím obcí Brumovice, Holasovice, Chlebičov, Chvalíkovice, 

Jezdkovice, Mikolajice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Otice, 

Raduň, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Štáblovice, Štítina, Uhlířov, Velké Heraltice, 

Velké Hoštice, Vršovice,  

PUSTÁ POLOM je vymezen územím obcí Hlubočec, Kyjovice, Pustá Polom, Těškovice.  

 

 (18) Správní obvod obce s rozšířenou působností Orlová  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOUBRAVA je vymezen územím obce Doubrava,  

ORLOVÁ je vymezen územím obce Orlová,  

PETŘVALD je vymezen územím obce Petřvald.  

 

 (19) Správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrava  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

OSTRAVA je vymezen územím obce Ostrava,  

ŠENOV je vymezen územím obcí Šenov, Václavovice,  
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VELKÁ POLOM je vymezen územím obcí Budišovice, Hrabyně, Čavisov, Dolní Lhota, 

Horní Lhota, Velká Polom.  

VRATIMOV je vymezen územím obcí Řepiště, Vratimov.  

 

 (20) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rýmařov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BŘIDLIČNÁ je vymezen územím obcí Lomnice, Břidličná, Ryžoviště, Velká Štáhle,  

RÝMAŘOV je vymezen územím obcí Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Malá Morávka, 

Rýmařov, Stará Ves, Tvrdkov, Malá Štáhle.  

 

 (21) Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BYSTŘICE je vymezen územím obcí Milíkov, Bystřice, Košařiska,  

HNOJNÍK je vymezen územím obcí Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Třanovice, 

Hnojník, Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí,  

NÝDEK je vymezen územím obce Nýdek,  

TŘINEC je vymezen územím obcí Ropice, Třinec, Vendryně.  

 

 (22) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vítkov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU je vymezen územím obcí Budišov nad Budišovkou, 

Kružberk, Svatoňovice, Nové Lublice, Staré Těchanovice,  

VÍTKOV je vymezen územím obcí Březová, Čermná ve Slezsku, Melč, Moravice, Radkov, 

Větřkovice, Vítkov.  

 

 

§ 7 

Olomoucký kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hranice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HRANICE je vymezen územím obcí Dolní Těšice, Horní Těšice, Bělotín, Černotín, 

Hrabůvka, Hranice, Jindřichov, Klokočí, Milenov, Olšovec, Partutovice, Polom, Skalička, 

Střítež nad Ludinou, Teplice nad Bečvou, Ústí, Zámrsky, Radíkov,  

HUSTOPEČE NAD BEČVOU je vymezen územím obcí Hustopeče nad Bečvou, Milotice 

nad Bečvou, Špičky,  

OPATOVICE je vymezen územím obcí Býškovice, Opatovice, Paršovice, Rakov,  

POTŠTÁT je vymezen územím obce Potštát,   

VŠECHOVICE je vymezen územím obcí Horní Újezd, Malhotice, Rouské, Všechovice, 

Provodovice.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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JAVORNÍK je vymezen územím obcí Bernartice, Bílá Voda, Černá Voda, Javorník, Kobylá 

nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava, 

Vlčice, Žulová,  

JESENÍK je vymezen územím obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, 

Jeseník, Lipová-lázně, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Velké Kunětice, Ostružná,  

ZLATÉ HORY je vymezen územím obce Zlaté Hory.   

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Konice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KONICE je vymezen územím obcí Hačky, Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, 

Budětsko, Dzbel, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Konice, Lipová, Ludmírov, 

Raková u Konice, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov, Ochoz, Polomí, Rakůvka. 

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LIPNÍK NAD BEČVOU je vymezen územím obcí Kladníky, Bohuslávky, Dolní Nětčice, 

Dolní Újezd, Hlinsko, Horní Nětčice, Jezernice, Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, 

Soběchleby, Týn nad Bečvou, Veselíčko, Žákovice, Radotín.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Litovel 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LITOVEL je vymezen územím obcí Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Haňovice, 

Cholina, Litovel, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Slavětín, Střeň, Příkazy,  

SENICE NA HANÉ je vymezen územím obcí Dubčany, Senice na Hané, Senička, Vilémov.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mohelnice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MOHELNICE je vymezen územím obcí Klopina, Líšnice, Loštice, Maletín, Mírov, 

Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Police, Třeština, Úsov, Krchleby, Stavenice.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOLANY je vymezen územím obcí Bělkovice-Lašťany, Dolany, Tovéř,  

DUB NAD MORAVOU je vymezen územím obcí Dub nad Moravou, Charváty, Věrovany,  

HLUBOČKY je vymezen územím obce Hlubočky,  

LIBAVÁ je vymezen územím obce Libavá,  

LUTÍN je vymezen územím obcí Bystročice, Hněvotín, Luběnice, Lutín, Slatinice, Těšetice, 

Ústín,  

NÁMĚŠŤ NA HANÉ je vymezen územím obcí Olbramice, Drahanovice, Loučany, Náměšť 

na Hané,   

OLOMOUC je vymezen územím obcí Blatec, Bystrovany, Grygov, Horka nad Moravou, 

Kožušany-Tážaly, Křelov-Břuchotín, Olomouc, Samotišky, Skrbeň,  

ŠTĚPÁNOV je vymezen územím obcí Liboš, Štěpánov,  

TRŠICE je vymezen územím obcí Doloplazy, Tršice, Suchonice,  
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VELKÁ BYSTŘICE je vymezen územím obcí Bukovany, Mrsklesy, Přáslavice, Velká 

Bystřice, Svésedlice,  

VELKÝ TÝNEC je vymezen územím obcí Krčmaň, Majetín, Velký Týnec,  

VELKÝ ÚJEZD je vymezen územím obcí Daskabát, Velký Újezd.  

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KOSTELEC NA HANÉ je vymezen územím obcí Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, 

Hluchov, Kostelec na Hané, Laškov, Lešany, Pěnčín, Přemyslovice, Ptení, Stařechovice, 

Zdětín,  

NĚMČICE NAD HANOU je vymezen územím obcí Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, 

Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Pavlovice u 

Kojetína, Tištín, Víceměřice, Vrchoslavice, Srbce, Vitčice,  

PLUMOV je vymezen územím obcí Bousín, Buková, Drahany, Krumsín, Malé Hradisko, 

Niva, Ohrozim, Otinoves, Plumlov, Prostějovičky, Protivanov, Rozstání, Vícov, Stínava,  

PROSTĚJOV je vymezen územím obcí Alojzov, Bedihošť, Biskupice, Brodek u Prostějova, 

Čehovice, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Držovice, Hradčany-

Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice na Hané, 

Mostkovice, Myslejovice, Obědkovice, Olšany u Prostějova, Ondratice, Otaslavice, Pivín, 

Prostějov, Seloutky, Skalka, Slatinky, Smržice, Tvorovice, Určice, Vranovice-Kelčice, 

Vrbátky, Vřesovice, Výšovice, Želeč, Vincencov.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DŘEVOHOSTICE je vymezen územím obcí Bezuchov, Čechy, Domaželice, Dřevohostice, 

Křtomil, Lipová, Líšná, Turovice, Nahošovice, Oprostovice, Radkova Lhota, Radkovy,  

KOJETÍN je vymezen územím obcí Kojetín, Křenovice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, 

Stříbrnice, Uhřičice,  

PŘEROV je vymezen územím obcí Čelechovice, Grymov, Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, 

Buk, Císařov, Citov, Dobrčice, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Lazníčky, Lazníky, 

Nelešovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prosenice, Přerov, Přestavlky, Radslavice, 

Radvanice, Rokytnice, Říkovice, Stará Ves, Sušice, Troubky, Tučín, Věžky, Vlkoš, Výkleky, 

Želatovice, Lhotka, Oldřichov, Sobíšky, Šišma, Zábeštní Lhota,   

TOVAČOV je vymezen územím obcí Lobodice, Oplocany, Tovačov.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MORAVSKÝ BEROUN je vymezen územím obcí Moravský Beroun, Norberčany,  

ŠTERNBERK je vymezen územím obcí Hraničné Petrovice, Komárov, Bohuňovice, 

Hlušovice, Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní 

Loděnice, Huzová, Jívová, Lužice, Mladějovice, Štarnov, Šternberk, Žerotín, Lipina, Mutkov, 

Řídeč, Strukov.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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HANUŠOVICE je vymezen územím obcí Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá 

Morava, Staré Město, Šléglov, Vikantice,  

ŠUMPERK je vymezen územím obcí Hraběšice, Jakubovice, Janoušov, Bludov, Bohdíkov, 

Bohutín, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hrabišín, Chromeč, Libina, 

Loučná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, 

Ruda nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vikýřovice, Rejchartice, 

Vernířovice.  

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Uničov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

UNIČOV je vymezen územím obcí Dlouhá Loučka, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, 

Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd, Uničov, Želechovice.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Zábřeh 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ZÁBŘEH je vymezen územím obcí Hynčina, Bohuslavice, Brníčko, Drozdov, Dubicko, 

Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Kosov, Lesnice, 

Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, Svébohov, 

Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov, Zvole.  

 

 

§ 8 

Pardubický kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Třebová 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČESKÁ TŘEBOVÁ je vymezen územím obcí Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, 

Třebovice, Němčice.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HLINSKO je vymezen územím obcí Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky, 

Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová 

Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Vysočina, Všeradov.  

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Holice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HOLICE je vymezen územím obcí Býšť, Dolní Roveň, ,Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, 

Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, 

Vysoké Chvojno.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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HEŘMANŮV MĚSTEC je vymezen územím obcí Hošťalovice, Heřmanův Městec, Klešice, 

Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u 

Ronova, Prachovice, Rozhovice, Vápenný Podol, Úherčice, Vyžice,  

CHRAST je vymezen územím obcí Bořice, Honbice, Bítovany, Čankovice, Horka, Hrochův 

Týnec, Hroubovice, Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Přestavlky, Rosice, Řestoky, Zaječice, 

Lozice, Nabočany, Ostrov, Smrček, Trojovice, Zájezdec,  

CHRUDIM je vymezen územím obcí Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Křižanovice, Bylany, 

Dřenice, Chrudim, Kočí, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, 

Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Žumberk, 

Liboměřice,  

LUŽE je vymezen územím obcí Luže, Řepníky, Střemošice,  

NASAVRKY je vymezen územím obcí České Lhotice, Hodonín, Krásné, Bojanov, Ctětín, 

Horní Bradlo, Nasavrky, Libkov,  

PROSEČ je vymezen územím obcí Bor u Skutče, Perálec, Proseč, Zderaz, Leština, Nové 

Hrady,  

RONOV NAD DOUBRAVOU je vymezen územím obcí Biskupice, Kněžice, Bousov, 

Lipovec, Ronov nad Doubravou, Žlebské Chvalovice,  

SKUTEČ je vymezen územím obcí Hluboká, Mrákotín, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Vrbatův 

Kostelec, Leštinka,  

SLATIŇANY je vymezen územím obce Slatiňany,   

TŘEMOŠNICE je vymezen územím obcí Běstvina, Seč, Třemošnice.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Králíky 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČERVENÁ VODA je vymezen územím obce Červená Voda,   

KRÁLÍKY je vymezen územím obcí Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOLNÍ ČERMNÁ je vymezen územím obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice,  

LANŠKROUN je vymezen územím obcí Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, 

Damníkov, Horní Třešňovec, Lanškroun, Lubník, Luková, Ostrov, Rudoltice, Sázava, 

Žichlínek, Trpík,  

TATENICE je vymezen územím obcí Krasíkov, Tatenice, Strážná,  

VÝPRACHTICE je vymezen územím obcí Čenkovice, Horní Heřmanice, Výprachtice.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LITOMYŠL je vymezen územím obcí Bohuňovice, Horky, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, 

Jarošov, Benátky, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, 

Janov, Litomyšl, Lubná, Makov, Morašice, Nová Sídla, Osík, Poříčí u Litomyšle, Sebranice, 

Sedliště, Strakov, Trstěnice, Vidlatá Seč, Karle, Nová Ves u Jarošova, Příluka, Řídký, Suchá 

Lhota, Tržek, Újezdec,  

SLOUPNICE je vymezen územím obcí Sloupnice, Voděrady, Vlčkov.  

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová  
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JEVÍČKO je vymezen územím obcí Březinky, Hartinkov, Bělá u Jevíčka, Biskupice, Březina, 

Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Slatina, Víska u Jevíčka, Vrážné, Vysoká,  

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ je vymezen územím obcí Borušov, Dětřichov u Moravské 

Třebové, Gruna, Janůvky, Koruna, Bezděčí u Trnávky, Dlouhá Loučka, Křenov, Kunčina, 

Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Rozstání, Rychnov 

na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Vranová Lhota, Malíkov, Radkov.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Pardubice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DAŠICE je vymezen územím obcí Lány u Dašic, Dašice, Kostěnice, Slepotice, Úhřetická 

Lhota,   

LÁZNĚ BOHDANEČ je vymezen územím obcí Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, 

Kasalice, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Libišany, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rybitví, Staré 

Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč, Živanice, Malé Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, 

Přelovice, Přepychy, Vápno,  

PARDUBICE je vymezen územím obcí Barchov, Bukovina nad Labem, Čeperka, Čepí, 

Dříteč, Dubany, Hrobice, Jezbořice, Mikulovice, Moravany, Němčice, Opatovice nad Labem, 

Ostřešany, Pardubice, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, 

Stéblová, Třebosice,  

SEZEMICE je vymezen územím obcí Borek, Časy, Choteč, Kunětice, Rokytno, Sezemice, 

Spojil, Újezd u Sezemic. 

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Polička 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BYSTRÉ je vymezen územím obcí Bystré, Hartmanice, Jedlová, Nedvězí, Svojanov, Trpín,  

POLIČKA je vymezen územím obcí Březiny, Borová, Kamenec u Poličky, Korouhev, 

Květná, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Sádek, Stašov, Široký Důl, Telecí, Pustá 

Rybná.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CHOLTICE je vymezen územím obcí Bukovina u Přelouče, Holotín, Chrtníky, Jedousov, 

Bezděkov, Choltice, Jeníkovice, Lipoltice, Stojice, Svinčany, Svojšice, Turkovice, Veselí, 

Poběžovice u Přelouče, Sovolusky, Urbanice,  

CHVALETICE je vymezen územím obcí Labské Chrčice, Chvaletice, Kojice, Řečany nad 

Labem, Trnávka, Zdechovice, Morašice,  

PŘELOUČ je vymezen územím obcí Brloh, Břehy, Hlavečník, Jankovice, Kladruby nad 

Labem, Přelouč, Selmice, Semín, Sopřeč, Strašov, Valy, Vyšehněvice, Litošice, Mokošín, 

Tetov, Újezd u Přelouče, Žáravice.  

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Svitavy 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU je vymezen územím obcí Bohuňov, Lavičné, Banín, Bělá nad 

Svitavou, Brněnec, Březová nad Svitavou, Chrastavec, Pohledy, Rozhraní, Vítějeves, Rudná, 

Študlov, Želivsko,  
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SVITAVY je vymezen územím obcí Kukle, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, 

Kamenná Horka, Koclířov, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, Rohozná, Sklené, Svitavy, 

Vendolí.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRANDÝS NAD ORLICÍ je vymezen územím obcí Brandýs nad Orlicí, Mostek, Oucmanice, 

Podlesí, Seč, Sudislav nad Orlicí, Sudslava,  

DOLNÍ DOBROUČ je vymezen územím obce Dolní Dobrouč,  

ÚSTÍ NAD ORLICÍ je vymezen územím obcí Hrádek, České Libchavy, Dlouhá Třebová, 

Hnátnice, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, Sopotnice, Ústí nad Orlicí, 

Velká Skrovnice.  

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CHOCEŇ je vymezen územím obcí Bošín, Kosořín, Běstovice, Choceň, Koldín, Skořenice, 

Sruby, Svatý Jiří, Újezd u Chocně, Zálší, Nasavrky, Plchovice, Vračovice-Orlov, Zářecká 

Lhota,  

VYSOKÉ MÝTO je vymezen územím obcí Libecina, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, 

Džbánov, Hrušová, Javorník, Slatina, Tisová, Vraclav, Vysoké Mýto, Zámrsk, Pustina, 

Radhošť, Stradouň, Týnišťko, Vinary, Zádolí.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Žamberk  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JABLONNÉ NAD ORLICÍ je vymezen územím obcí Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Jamné 

nad Orlicí, Mistrovice, Orličky, Sobkovice, Těchonín, Verměřovice, Studené,  

LETOHRAD je vymezen územím obcí Letohrad, Nekoř, Písečná, Šedivec, Žampach,  

ŽAMBERK je vymezen územím obcí České Petrovice, Česká Rybná, Dlouhoňovice, Hejnice 

Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, 

Záchlumí, Žamberk. 

 

§ 9 

Plzeňský kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Blovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BLOVICE je vymezen územím obcí Drahkov, Blovice, Chlum, Chocenice, Jarov, Letiny, 

Louňová, Seč, Střížovice, Zdemyslice, Ždírec, Únětice, Vlčtejn,  

SPÁLENÉ POŘÍČÍ je vymezen územím obcí Borovno, Nové Mitrovice, Spálené Poříčí, 

Žákava, Milínov, Míšov.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Domažlice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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DOMAŽLICE je vymezen územím obcí Hradiště, Kanice, Babylon, Česká Kubice, 

Domažlice, Draženov, Chrastavice, Luženičky, Milavče, Mrákov, Stráž, Tlumačov, Újezd, 

Zahořany, Nevolice, Pasečnice, Pelechy, Ždánov,  

KDYNĚ je vymezen územím obcí Libkov, Loučim, Brnířov, Chodská Lhota, Kdyně, Kout na 

Šumavě, Pocinovice, Všeruby, Mezholezy, Černíkov, Němčice, Nová Ves, Spáňov, Úboč, 

Úsilov, Všepadly,  

KLEČÍ POD ČERCHOVEM je vymezen územím obcí Díly, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, 

Nemanice, Pec, Postřekov, Trhanov,  

POBĚŽOVICE je vymezen územím obcí Drahotín, Hora Svatého Václava, Hvožďany, Bělá 

nad Radbuzou, Hostouň, Mnichov, Mutěnín, Nový Kramolín, Poběžovice, Otov, Pařezov, 

Rybník, Vlkanov.  

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Horažďovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HORAŽĎOVICE je vymezen územím obcí Břežany, Hejná, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, 

Maňovice, Horažďovice, Hradešice, Chanovice, Malý Bor, Myslív, Nalžovské Hory, Olšany, 

Pačejov, Svéradice, Velké Hydčice, Velký Bor, Nehodiv, Slatina.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Horšovský Týn 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HORŠOVSKÝ TÝN je vymezen územím obcí Křenovy, Blížejov, Horšovský Týn, 

Mezholezy, Meclov, Mířkov, Srby, Velký Malahov, Semněvice, Vidice,  

STAŇKOV je vymezen územím obcí Hlohovčice, Chocomyšl, Kaničky, Koloveč, Srbice, 

Čermná, Hlohová, Osvračín, Poděvousy, Puclice, Staňkov, Močerady, Únějovice.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Klatovy 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KLATOVY je vymezen územím obcí Běhařov, Biřkov, Číhaň, Hnačov, Chlistov, Javor, 

Klenová, Křenice, Lomec, Mezihoří, Běšiny, Bezděkov, Bolešiny, Čachrov, Červené Poříčí, 

Dlažov, Dolany, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Ježovy, Klatovy, Měčín, Mochtín, 

Obytce, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Mlýnské 

Struhadlo, Myslovice, Borovy, Nezdice, Ostřetice, Tužice, Újezd u Plánice, Zborovy,  

NÝRSKO je vymezen územím obcí Hamry, Dešenice, Chudenín, Nýrsko,  

PLÁNICE je vymezen územím obce Plánice,   

ŽELEZNÁ RUDA je vymezen územím obce Železná ruda.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kralovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KRALOVICE je vymezen územím obcí Bílov, Bohy, Brodeslavy, Černíkovice, Dolní 

Hradiště, Hlince, Holovousy, Chříč, Kočín, Kopidlo, Kozojedy, Kožlany, Kralovice, 

Mladotice, Výrov, Vysoká Libyně, Žihle, Pastuchovice, Potvorov, Sedlec, Slatina, Studená, 

Tis u Blatna, Velečín, Všehrdy,  

MANĚTÍN je vymezen územím obcí Dražeň, Bezvěrov, Hvozd, Manětín, Nečtiny, 

Štichovice,  

PLASY je vymezen územím obcí Jarov, Koryta, Líté, Dobříč, Dolní Bělá, Horní Bělá, 

Kaznějov, Loza, Mrtník, Obora, Pláně, Plasy, Rybnice. 
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 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nepomuk  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KASEJOVICE je vymezen územím obcí Hradiště, Kasejovice, Nezdřev, Životice,  

NEPOMUK je vymezen územím obcí Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, 

Mohelnice, Čížkov, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Nepomuk, Neurazy, Oselce, Prádlo, 

Vrčeň, Žinkovy, Nekvasovy, Polánka, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice.  

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MĚSTO TOUŠKOV je vymezen územím obcí Čerňovice, Myslinka, Bdeněves, Čeminy, 

Chotíkov, Kozolupy, Křelovice, Líšťany, Město Touškov, Pernarec, Plešnice, Pňovany, Úlice, 

Vochov, Újezd nade Mží,  

NÝŘANY je vymezen územím obcí Hněvnice, Kbelany, Lochousice, Blatnice, Heřmanova 

Huť, Líně, Nýřany, Přehýšov, Rochlov, Tlučná, Úherce, Vejprnice, Zbůch,  

TŘEMOŠNÁ je vymezen územím obcí Bučí, Kaceřov, Nadryby, Česká Bříza, Dolany, 

Druztová, Horní Bříza, Hromnice, Krašovice, Ledce, Tatiná, Trnová, Třemošná, Zruč-Senec, 

Žilov,  

VŠERUBY je vymezen územím obcí Blažim, Kunějovice, Krsy, Nekmíř, Nevřeň, Ostrov u 

Bezdružic, Příšov, Úněšov, Úterý, Všeruby, Zahrádka.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PLZEŇ je vymezen územím obcí Dýšina, Chrást, Kyšice, Plzeň,  

STARÝ PLZENEC je vymezen územím obcí Lhůta, Mokrouše, Chválenice, Letkov, Losiná, 

Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Tymákov, Nebílovy, Netunice, Nezbavětice.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PŘEŠTICE je vymezen územím obcí Bolkov, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, 

Horšice, Kbel, Lužany, Oplot, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Roupov, Řenče, Skašov, 

Soběkury, Otěšice, Radkovice, Týniště, Vlčí,  

ŠTĚŇOVICE je vymezen územím obcí Bolkov, Štěnovický Borek, Čižice, Dolce, Dolní 

Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Kbel, Lužany, Oplot, Předenice, Přeštice, Příchovice, 

Ptenín, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Útušice, Otěšice, Radkovice, Týniště, 

Vlčí.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MIROŠOV je vymezen územím obcí Kakejcov, Kornatice, Mešno, Mirošov, Příkosice, 

Skořice, Štítov, Trokavec, Vísky,  

RADNICE je vymezen územím obcí Bezděkov, Bujesily, Chlum, Chomle, Kamenec, 

Kladruby, Lhotka u Radnic, Němčovice, Břasy, Hlohovice, Liblín, Radnice, Újezd u Svatého 

Kříže, Vejvanov, Přívětice, Sebečice, Skomelno,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNAE7HD3L0)



ROKYCANY je vymezen územím obcí Březina, Bušovice, Dobřív, Ejpovice, Holoubkov, 

Hrádek, Hůrky, Cheznovice, Nevid, Kamenný Újezd, Klabava, Litohlavy, Medový Újezd, 

Mýto, Osek, Raková, Rokycany, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Těně, Těškov, Veselá, 

Volduchy, Všenice,  

ZBIROH je vymezen územím obcí Cekov, Čilá, Drahoňův Újezd, Hradiště, Kařízek, Líšná, 

Kařez, Lhota pod Radčem, Mlečice, Podmokly, Týček, Zbiroh, Ostrovec-Lhotka, Plískov, 

Sirá, Terešov, Zvíkovec. 

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Stod  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOBŘANY je vymezen územím obcí Chlumčany, Dnešice, Dobřany, Nová Ves, Přestavlky, 

Vstiš,   

HOLYŠOV je vymezen územím obcí Bukovec, Čečovice, Černovice, Neuměř, Holýšov, 

Horní Kamenice, Kvíčovice, Štichov, Všekary,  

STOD je vymezen územím obcí Lisov, Líšina, Buková, Merklín, Honezovice, Hradec, 

Chotěšov, Kotovice, Stod, Ves Touškov, Zemětice, Střelice.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BEZDRUŽICE je vymezen územím obcí Bezdružice, Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, 

Konstantinovy Lázně, 

STŘÍBRO je vymezen územím obcí Benešovice, Černošín, Erpužice, Kladruby, Kostelec, 

Kšice, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Záchlumí, Olbramov, Ošelín, Prostiboř, 

Skapce, Únehle, Vranov, Zhoř. 

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Sušice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KAŠPERSKÉ HORY je vymezen územím obcí Horská Kvilda, Modrava, Kašperské Hory, 

Rejštejn, Srní,  

SUŠICE je vymezen územím obcí Bukovník, Čímice, Dobršín, Domoraz, Dražovice, 

Frymburk, Mokrosuky, Budětice, Dlouhá Ves, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Kolinec, 

Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice u Sušice, Rabí, Soběšice, Strašín, Sušice, 

Velhartice, Žihobce, Žichovice, Podmokly, Prášily.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOR je vymezen územím obcí Bor, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, 

Třemešné,  

PLANÁ je vymezen územím obcí Broumov, Kočov, Brod nad Tichou, Chodová Planá, 

Chodský Újezd, Lestkov, Planá, Zadní Chodov,  

TACHOV je vymezen územím obcí Obora, Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, 

Lesná, Lom u Tachova, Milíře, Studánka, Tachov, Tisová.  

 

 

§ 10 

Středočeský kraj 
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 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Benešov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BENEŠOV je vymezen územím obcí Čakov, Benešov, Čtyřkoly, Hvězdonice, Chlístov, 

Chotýšany, Chrášťany, Kozmice, Křečovice, Lštění, Maršovice, Mrač, Nespeky, Petroupim, 

Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Přestavlky u Čerčan, Pyšely, Soběhrdy, Struhařov, 

Teplýšovice, Václavice, Vranov,  

BYSTŘICE je vymezen územím obce Bystřice,   

ČERČANY je vymezen územím obce Čerčany,  

DIVIŠOV je vymezen územím obcí Bílkovice, Český Šternberk, Drahňovice, Litichovice, 

Divišov, Slověnice, Třebešice, Všechlapy,  

NEVEKLOV je vymezen územím obcí Neveklov, Tisem, Stranný,  

SÁZAVA je vymezen územím obcí Choratice, Chocerady, Ostředek, Sázava, Vodslivy, 

Xaverov,  

TÝNEC NAD SÁZAVOU je vymezen územím obcí Chářovice, Chleby, Bukovany, 

Krhanice, Krňany, Lešany, Netvořice, Rabyně, Týnec nad Sázavou, Vysoký Újezd. 

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BEROUN je vymezen územím obcí Korno, Lužce, Mořinka, Beroun, Bubovice, Hlásná 

Třebaň, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Loděnice, Mezouň, Mořina, Nenačovice, 

Nižbor, Srbsko, Svinaře, Tetín, Vráž, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Železná, Svatý Jan pod 

Skalou,  

KRÁLŮV DVŮR je vymezen územím obcí Málkov, Broumy, Bykoš, Hudlice, Koněprusy, 

Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Měňany, Nový Jáchymov, Otročiněves, Skuhrov, Suchomasty, 

Svatá, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice,  

ZDICE je vymezen územím obcí Bavoryně, Chodouň, Stašov, Zdice, Hředle, Libomyšl.  

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV je vymezen územím obcí Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Dřevčice, Jenštejn, Káraný, Nový Vestec, Podolanka, 

Polerady, Přezletice, Radonice, Sluhy, Veleň, Zápy,  

ČELÁKOVICE je vymezen územím obcí Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, 

Svémyslice, Vyšehořovice, Zeleneč,  

KLECANY je vymezen územím obcí Husinec, Klecany, Máslovice, Větrušice, Vodochody, 

Zdiby,  

LÍBEZNICE je vymezen územím obcí Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, 

Mratín, Nová Ves, Předboj, Sedlec, Zlonín, Čakovičky, Kojetice,  

ODOLENA VODA je vymezen územím obcí Klíčany, Odolena Voda, Panenské Břežany, 

Veliká Ves,  

ÚVALY je vymezen územím obcí Dobročovice, Horoušany, Jirny, Květnice, Sibřina, 

Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Zlatá.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Čáslav 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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ČÁSLAV je vymezen územím obcí Adamov, Čejkovice, Dobrovítov, Hraběšín, Bratčice, 

Čáslav, Drobovice, Horka I, Horky, Horušice, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, 

Potěhy, Rohozec, Semtěš, Třebešice, Tupadly, Vlačice, Vlkaneč, Zbýšov, Žáky, Žehušice, 

Schořov, Souňov, Šebestěnice, Třebonín, Vodranty,  

VRDY je vymezen územím obcí Brambory, Bílé Podolí, Vrdy, Starkoč,  

ŽLEBY je vymezen územím obcí Okřesaneč, Hostovlice, Vinaře, Žleby.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČERNOŠICE je vymezen územím obcí Černošice, Choteč, Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín, 

Třebotov, Vonoklasy, Zbuzany,  

DOBŘICHOVICE je vymezen územím obcí Dobřichovice, Karlík, Všenory,  

DOLNÍ BŘEŽANY je vymezen územím obcí Dolní Břežany, Libeř, Zlatníky-Hodkovice,  

HOSTIVICE je vymezen územím obcí Dobrovíz, Hostivice, Chýně, Jeneč, Kněževes, 

Středokluky, Tuchoměřice,  

JESENICE je vymezen územím obcí Březová-Oleško, Jesenice, Ohrobec, Psáry, Vestec, 

Zvole,  

JÍLOVÉ U PRAHY je vymezen územím obcí Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Okrouhlo, 

Petrov, Pohoří, Vrané nad Vltavou,  

LIBČICE NAD VLTAVOU je vymezen územím obcí Libčice nad Vltavou, Dolany,  

MNÍŠEK POD BRDY je vymezen územím obcí Bratřínov, Bojanovice, Černolice, Čisovice, 

Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Řitka, Trnová, Zahořany, 

PRŮHONICE je vymezen územím obce Průhonice,   

ROZTOKY je vymezen územím obcí Roztoky, Únětice,  

RUDNÁ je vymezen územím obcí Červený Újezd, Dobříč, Drahelčice, Chrášťany, Jinočany, 

Nučice, Ptice, Rudná, Tachlovice, Úhonice,  

ŘEVNICE je vymezen územím obcí Lety, Řevnice,  

ŠTĚCHOVICE je vymezen územím obcí Buš, Davle, Hradištko, Měchenice, Slapy, 

Štěchovice,  

VELKÉ PŘÍLEPY je vymezen územím obcí Okoř, Číčovice, Holubice, Horoměřice, 

Lichoceves, Statenice, Svrkyně, Tursko, Úholičky, Velké Přílepy.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CESKÝ BROD je vymezen územím obcí Masojedy, Mrzky, Břežany II, Český Brod, 

Doubravčice, Hradešín, Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Poříčany, Přehvozdí, Přistoupim, 

Přišimasy, Rostoklaty, Tismice, Tuchoraz, Tuklaty, Vitice, Vrátkov. 

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DOBŘÍŠ je vymezen územím obcí Borotice, Daleké Dušníky, Dobříš, Drevníky, Drhovy, 

Hřiměždice, Nečín, Obořiště, Ouběnice, Rosovice, Rybníky, Stará Huť, Svaté Pole, Voznice, 

Županovice,  

NOVÝ KNÍN je vymezen územím obcí Korkyně, Čím, Chotilsko, Malá Hraštice, 

Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Velká Lečice.  

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HOŘOVICE je vymezen územím obcí Jivina, Malá Víska, Otmíče, Felbabka, Hořovice, 

Hvozdec, Chaloupky, Komárov, Kotopeky, Lochovice, Olešná, Osek, Podluhy, Praskolesy, 

Rpety, Tlustice, Újezd, Zaječov, Záluží,  

HOSTOMICE je vymezen územím obcí Lážovice, Nesvačily, Všeradice, Běštín, Hostomice, 

Lhotka, Neumětely, Osov, Velký Chlumec, Vižina, Podbrdy, Skřipel,  

ŽEBRÁK je vymezen územím obcí Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Chlustina, Točník, 

Žebrák.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KLADNO je vymezen územím obcí Běloky, Libochovičky, Běleč, Blevice, Brandýsek, 

Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Hostouň, Hřebeč, 

Kamenné Žehrovice, Kladno, Koleč, Lhota, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Přítočno, 

Otvovice, Pchery, Slatina, Stehelčeves, Třebichovice, Třebusice, Velká Dobrá, Velké 

Přítočno, Vinařice, Zákolany, Žilina, Zájezd, Želenice,  

STOCHOV je vymezen územím obcí Kačice, Stochov, Tuchlovice,  

UNHOŠŤ je vymezen územím obcí Braškov, Horní Bezděkov, Kyšice, Pavlov, Malé Kyšice, 

Pletený Újezd, Svárov, Unhošť.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KOLÍN je vymezen územím obcí Dománovice, Grunta, Kbel, Břežany I, Býchory, Červené 

Pečky, Jestřabí Lhota, Kolín, Konárovice, Kořenice, Křečhoř, Libenice, Libodřice, Lošany, 

Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Ohaře, Ovčáry, Pašinka, Polepy, Radovesnice I, Ratboř, 

Starý Kolín, Tři Dvory, Velim, Velký Osek, Veltruby, Volárna, Polní Chrčice, Polní 

Voděrady,  

KOUŘIM je vymezen územím obcí Klášterní Skalice, Krychnov, Barchovice, Horní Kruty, 

Kouřim, Malotice, Svojšice, Toušice, Třebovle, Žabonosy, Ždánice, Zalešany,  

PEČKY je vymezen územím obcí Cerhenice, Dobřichov, Chotutice, Pečky, Plaňany, Radim, 

Ratenice, Vrbčany, Vrbová Lhota,  

TÝNEC NAD LABEM je vymezen územím obcí Bělušice, Krakovany, Lipec, Radovesnice 

II, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Žiželice,  

ZÁSMUKY je vymezen územím obcí Církvice, Bečváry, Dolní Chvatliny, Drahobudice, 

Zásmuky, Skvrňov.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KRALUPY NAD VLTAVOU je vymezen územím obcí Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad 

Vltavou, Ledčice, Nelahozeves, Nová Ves, Olovnice, Postřižín, Úžice, Zlončice, Újezdec.  

VELTRUSY je vymezen územím obcí Hostín u Vojkovic, Veltrusy, Vojkovice, Všestudy, 

Zlosyň.  

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 
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ČERVENÉ JANOVICE je vymezen územím obcí Bludov, Opatovice I, Paběnice, Černíny, 

Červené Janovice, Petrovice I, Úmonín, Třebětín,  

KUTNÁ HORA je vymezen územím obcí Církvice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Kutná 

Hora, Malešov, Miskovice, Nové Dvory, Suchdol, Vidice,  

UHLÍŘSKÉ JANOVICE je vymezen územím obcí Košice, Ledečko, Petrovice II, Čestín, 

Nepoměřice, Onomyšl, Podveky, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Staňkovice, Uhlířské 

Janovice, Úžice, Vavřinec, Zbizuby, Samopše, Soběšín, Sudějov,  

ZÁBOŘÍ NAD LABEM je vymezen územím obcí Bernardov, Kobylnice, Svatý Mikuláš, 

Záboří nad Labem,  

ZBRASLAVICE je vymezen územím obcí Bohdaneč, Zbraslavice, Štipoklasy,  

ZRUČ NAD SÁZAVOU je vymezen územím obcí Dolní Pohleď, Pertoltice, Horka II, 

Chabeřice, Kácov, Řendějov, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou, Slavošov.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LYSÁ NAD LABEM je vymezen územím obcí Jiřice, Bříství, Lysá nad Labem, Ostrá, Přerov 

nad Labem, Semice, Stará Lysá, Stratov, Starý Vestec,  

MILOVICE je vymezen územím obcí Milovice, Straky, Zbožíčko.  

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BYŠICE je vymezen územím obcí Byšice, Hostín, Liblice, Mělnické Vtelno,  

MĚLNÍK je vymezen územím obcí Dobřeň, Dolní Zimoř, Jeviněves, Medonosy, Býkev, 

Cítov, Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Hořín, Kly, Kokořín, Lhotka, Liběchov, Lužec nad 

Vltavou, Malý Újezd, Mělník, Nebužely, Řepín, Spomyšl, Střemy, Tuhaň, Velký Borek, 

Vraňany, Vysoká, Želízy, Tupadly, Vidim,  

MŠENO je vymezen územím obcí Kadlín, Kanina, Lobeč, Nosálov, Chorušice, Mšeno, 

Stránka.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BAKOV NAD JIZEROU je vymezen územím obcí Bakov nad Jizerou, Bítouchov, Nová Ves 

u Bakova,  

BĚLÁ POD BEZDĚZEM je vymezen územím obcí Bělá pod Bezdězem, Březovice, Čistá, 

Plužná,  

BENÁTKY NAD JIZEROU je vymezen územím obcí Hlavenec, Kostelní Hlavno, Sudovo 

Hlavno, Benátky nad Jizerou, Dolní Slivno, Horní Slivno, Chotětov, Kochánky, Mečeříž, 

Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Sojovice, Tuřice, Zdětín,  

BEZNO je vymezen územím obcí Nemyslovice, Pětikozly, Bezno, Niměřice, Sovínky, Velké 

Všelisy, Rokytovec, Strenice,  

BŘEZNO je vymezen územím obcí Husí Lhota, Lhotky, Březno, Dlouhá Lhota, Nová Telib, 

Sukorady, Židněves,  

DOBROVICE je vymezen územím obcí Ctiměřice, Chudíř, Kobylnice, Němčice, Pěčice, 

Dobrovice, Charvatce, Jabkenice, Kosořice, Ledce, Semčice, Vinařice, Prodašice, Žerčice, 

Ujkovice,  

DOLNÍ BOUSOV je vymezen územím obcí Obrubce, Dobšín, Dolní Bousov, Domousnice, 

Obruby, Petkovy, Rohatsko, Přepeře, Rabakov, Řitonice, Veselice, 
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KOSMONOSY je vymezen územím obcí Bradlec, Kosmonosy,  

MLADÁ BOLESLAV je vymezen územím obcí Doubravička, Kluky, Košátky, Kováň, 

Kovanec, Krásná Ves, Boreč, Brodce, Bukovno, Čachovice, Dalovice, Dolní Stakory, Horky 

nad Jizerou, Hrdlořezy, Hrušov, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Kolomuty, Krnsko, 

Kropáčova Vrutice, Lipník, Luštěnice, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Písková Lhota, Plazy, 

Řepov, Skalsko, Smilovice, Strašnov, Vinec, Vlkava, Všejany, Sudoměř, Vrátno.  

 

 (16) Správní obvod obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště   

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KNĚŽMOST je vymezen územím obcí Boseň, Branžež, Kněžmost,  

MNICHOVO HRADIŠTĚ je vymezen územím obcí Bílá Hlína, Koryta, Loukov, Mohelnice 

nad Jizerou, Mukařov, Neveklovice, Březina, Dolní Krupá, Horní Bukovina, Chocnějovice, 

Jivina, Klášter Hradiště nad Jizerou, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Ptýrov, Rokytá, Žďár, 

Sezemice, Strážiště.  

 

 (17) Správní obvod obce s rozšířenou působností Neratovice   

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KOSTELEC NAD LABEM je vymezen územím obcí Záryby, Kostelec nad Labem,  

NERATOVICE je vymezen územím obcí Chlumín, Libiš, Neratovice, Obříství, Tišice, 

Zálezlice,  

VŠETATY je vymezen územím obcí Borek, Dřísy, Konětopy, Křenek, Lhota, Čečelice, 

Nedomice, Ovčáry, Všetaty.  

 

 (18) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nymburk   

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NYMBURK je vymezen územím obcí Netřebice, Nový Dvůr, Bobnice, Budiměřice, Čilec, 

Dvory, Hořátev, Hrubý Jeseník, Chleby, Jíkev, Jizbice, Kamenné Zboží, Kostomlátky, 

Kostomlaty nad Labem, Kovanice, Krchleby, Loučeň, Mcely, Nymburk, Oskořínek, Vestec, 

Všechlapy,  

ROŽĎÁLOVICE je vymezen územím obcí Košík, Křinec, Rožďalovice, Seletice, Žitovlice,  

SADSKÁ je vymezen územím obcí Černíky, Hořany, Kounice, Vykáň, Tatce, Hradištko, 

Chrást, Kostelní Lhota, Milčice, Písty, Sadská, Třebestovice, Velenka, Zvěřínek.  

 

 (19) Správní obvod obce s rozšířenou působností Poděbrady   

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MĚSTEC KRÁLOVÉ je vymezen územím obcí Chroustov, Kněžičky, Choťovice, Žehuň, 

Podmoky, Běrunice, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dymokury, Hradčany, Chotěšice, 

Kněžice, Městec Králové, Opočnice, Sloveč, Velenice, Záhornice, Vrbice,  

PODĚBRADY je vymezen územím obcí Kolaje, Okřínek, Oseček, Pňov-Předhradí, 

Choťánky, Kouty, Křečkov, Libice nad Cidlinou, Odřepsy, Opolany, Pátek, Písková Lhota, 

Poděbrady, Sány, Sokoleč, Úmyslovice, Senice, Vlkov pod Oškobrhem.  

 

 (20) Správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BRDY je vymezen územím obce Brdy,  
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BŘEZNICE je vymezen územím obcí Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Koupě, Nestrašovice, 

Počaply, Březnice, Hudčice, Hvožďany, Chrást, Tochovice, Volenice, Starosedlský Hrádek, 

Svojšice, Tušovice,  

JINCE je vymezen územím obcí Křešín, Bratkovice, Buková u Příbramě, Čenkov, Drahlín, 

Hluboš, Jince, Ohrazenice, Pičín, Sádek,  

KAMÝK NAD VLTAVOU je vymezen územím obcí Dolní Hbity, Jablonná, Kamýk nad 

Vltavou, Zduchovice, Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan,  

MILÍN je vymezen územím obcí Bohostice, Bukovany, Cetyně, Lazsko, Lešetice, Ostrov, 

Chraštice, Kozárovice, Milín, Pečice, Smolotely, Solenice, Radětice, Zalužany, Klučenice, 

Milešov, Těchařovice, Vrančice, Zbenice,  

PŘÍBRAM je vymezen územím obcí Kotenčice, Modřovice, Občov, Bohutín, Dlouhá Lhota, 

Drásov, Dubenec, Dubno, Háje, Láz, Lhota u Příbramě, Narysov, Obecnice, Obory, Podlesí, 

Příbram, Suchodol, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vysoká u Příbramě,  

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM je vymezen územím obcí Bezděkov pod Třemšínem, 

Nepomuk, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Věšín, Vranovice, Vševily. 

 

 (21) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČISTÁ je vymezen územím obcí Břežany, Čistá, Zavidov, Řeřichy, Šípy, Václavy, Velká 

Chmelištná, Všesulov,  

JESENICE je vymezen územím obcí Drahouš, Kolešov, Krty, Děkov, Hořovičky, Jesenice, 

Oráčov, Pšovlky, Švihov, Žďár,  

KŘIVOKLÁT je vymezen územím obcí Branov, Karlova Ves, Nezabudice, Pustověty, 

Račice, Křivoklát, Městečko, Roztoky, Sýkořice, Velká Buková, Zbečno,  

NOVÉ STRAŠECÍ je vymezen územím obcí Bdín, Kalivody, Kozojedy, Milý, Lány, 

Přerubenice, Kroučová, Krušovice, Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Pochvalov, 

Ruda, Rynholec, Řevničov, Srbeč, Třtice, Smilovice, Třeboc,  

RAKOVNÍK je vymezen územím obcí Hracholusky, Hvozd, Janov, Krakov, Krakovec, 

Lašovice, Malinová, Nový Dům, Příčina, Hořesedly, Hřebečníky, Hředle, Chrášťany, 

Kněževes, Kolešovice, Kounov, Krupá, Lišany, Lubná, Lužná, Milostín, Mutějovice, 

Nesuchyně, Olešná, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Přílepy, Rakovník, Senec, Senomaty, 

Slabce, Svojetín, Šanov, Všetaty, Skryje.  

 

 (22) Správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KAMENICE je vymezen územím obcí Křížkový Újezdec, Kamenice, Kostelec u Křížků, 

Radějovice, Sulice,  

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY je vymezen územím obcí Oplany, Prusice, Černé 

Voděrady, Jevany, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy, Nučice, Oleška, 

Stříbrná Skalice, Vyžlovka, Štíhlice, Vlkančice, Výžerky,  

MNICHOVICE je vymezen územím obcí Pětihosty, Hrusice, Kaliště, Mirošovice, 

Mnichovice, Ondřejov, Senohraby, Strančice, Struhařov, Všestary, Zvánovice,  

ŘÍČANY je vymezen územím obcí Babice, Březí, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, 

Klokočná, Křenice, Louňovice, Modletice, Mukařov, Nupaky, Popovičky, Říčany, Sluštice, 

Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec,  

VELKÉ POPOVICE je vymezen územím obcí Řehenice, Kunice, Petříkov, Velké Popovice.  

 

 (23) Správní obvod obce s rozšířenou působností Sedlčany 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PETROVICE je vymezen územím obcí Jesenice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, 

Počepice, Vysoký Chlumec,  

SEDLČANY je vymezen územím obcí Křepenice, Dublovice, Kňovice, Kosova Hora, 

Nalžovice, Osečany, Prosenická Lhota, Příčovy, Radíč, Sedlčany, Štětkovice,  

SEDLEC-PRČICE je vymezen územím obce Sedlec-Prčice.   

 

 (24) Správní obvod obce s rozšířenou působností Slaný 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

SLANÝ je vymezen územím obcí Bílichov, Drnek, Hořešovičky, Kutrovice, Kvílice, Líský, 

Neprobylice, Hradečno, Svinařov, Plchov, Hořešovice, Hrdlív, Jedomělice, Jemníky, Knovíz, 

Ledce, Libovice, Malíkovice, Podlešín, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Slaný, Smečno, Studeněves, 

Tuřany, Zvoleněves, Žižice, Třebíz, Zichovec,  

VELVARY je vymezen územím obcí Loucká, Černuc, Hobšovice, Hospozín, Chržín, 

Kamenný Most, Kmetiněves, Neuměřice, Poštovice, Sazená, Uhy, Velvary,  

ZLONICE je vymezen územím obcí Královice, Páleč, Beřovice, Dřínov, Jarpice, Klobuky, 

Šlapanice, Vraný, Vrbičany, Zlonice, Stradonice.  

 

 (25) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČECHTICE je vymezen územím obcí Borovnice, Čechtice, Strojetice,  

DOLNÍ KRALOVICE je vymezen územím obcí Blažejovice, Dolní Kralovice, Snět, 

Šetějovice, Tomice,  

VLAŠIM je vymezen územím obcí Ctiboř, Děkanovice, Dunice, Hradiště, Chlum, Chmelná, 

Javorník, Kamberk, Keblov, Kuňovice, Libež, Miřetice, Mnichovice, Ostrov, Psáře, Rataje, 

Bernartice, Hulice, Kladruby, Kondrac, Křivsoudov, Loket, Louňovice pod Blaníkem, 

Načeradec, Pavlovice, Pravonín, Radošovice, Řimovice, Soutice, Tehov, Tichonice, Trhový 

Štěpánov, Veliš, Vlašim, Vracovice, Zdislavice, Studený.  

 

 (26) Správní obvod obce s rozšířenou působností Votice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VOTICE je vymezen územím obcí Ješetice, Červený Újezd, Heřmaničky, Jankov, Mezno, 

Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Smilkov, Střezimíř, Vojkov, Votice, Vrchotovy 

Janovice, Zvěstov.  

 

 

§ 11 

Ústecký kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BÍLINA je vymezen územím obcí Lukov, Bílina, Hostomice, Hrobčice, Měrunice, Ohníč, 

Světec.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ je vymezen územím obcí Merboltice, Benešov nad Ploučnicí, 

Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Malá Veleň, Starý 

Šachov, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice,  

ČESKÁ KAMENICE je vymezen územím obcí Česká Kamenice, Janská, Jetřichovice, 

Kunratice, Kytlice, Markvartice, Srbská Kamenice, Veselé,  

DĚČÍN je vymezen územím obcí Kámen, Arnoltice, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dobrná, 

Hřensko, Huntířov, Janov, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice,  

JÍLOVÉ je vymezen územím obce Jílové.  

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CHOMUTOV je vymezen územím obcí Nezabylice, Bílence, Blatno, Březno, Černovice, 

Droužkovice, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Chomutov, Kalek, Křimov, Málkov, 

Místo, Spořice, Údlice, Výsluní, Všehrdy,  

JIRKOV je vymezen územím obcí Pesvice, Boleboř, Jirkov, Otvice, Strupčice, Vrskmaň, 

Vysoká Pec, Všestudy.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

KADAŇ je vymezen územím obcí Chbany, Kadaň, Rokle,  

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ je vymezen územím obcí Domašín, Klášterec nad Ohří, Okounov, 

Perštejn,  

RADONICE je vymezen územím obcí Libědice, Mašťov, Pětipsy, Račetice, Radonice, Veliká 

Ves, Vilémov,  

VEJPRTY je vymezen územím obcí Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem, Měděnec, 

Kovářská, Vejprty.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LITOMĚŘICE je vymezen územím obcí Chudoslavice, Kamýk, Malíč, Michalovice, 

Miřejovice, Mlékojedy, Rochov, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, 

Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Křešice, Libochovany, Litoměřice, Píšťany, 

Ploskovice, Polepy, Terezín, Travčice, Trnovany, Třebušín, Velké Žernoseky, Vrutice, 

Žalhostice, Žitenice, Staňkovice,   

ŠTĚTÍ je vymezen územím obcí Hoštka, Račice, Snědovice, Štětí,  

ÚŠTĚK je vymezen územím obcí Horní Řepčice, Levín, Chotiněves, Liběšice, Lovečkovice, 

Úštěk.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LITVÍNOV je vymezen územím obcí Český Jiřetín, Klíny, Brandov, Hora Svaté Kateřiny, 

Horní Jiřetín, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří, Nová Ves 

v Horách.  
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 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LOUNY je vymezen územím obcí Brodec, Chraberce, Kozly, Nová Ves, Opočno, Blšany u 

Loun, Břvany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Domoušice, Hříškov, Hřivice, Chlumčany, 

Chožov, Jimlín, Koštice, Lenešice, Libčeves, Líšťany, Louny, Obora, Panenský Týnec, Peruc, 

Pnětluky, Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Veltěže, Vinařice, 

Vršovice, Zbrašín, Úherce, Vrbno nad Lesy, Želkovice, Žerotín, 

POSTOLOPRTY je vymezen územím obcí Lišany, Postoloprty, Výškov, Bitozeves, Blažim. 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LIBOCHOVICE je vymezen územím obcí Černiv, Lkáň, Sedlec, Evaň, Chotěšov, Klapý, 

Křesín, Libochovice, Radovesice, Slatina, Budyně nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří,  

LOVOSICE je vymezen územím obcí Dlažkovice, Chodovlice, Čížkovice, Děčany, Chotiměř, 

Jenčice, Keblice, Lhotka nad Labem, Lovosice, Lukavec, Malé Žernoseky, Podsedice, 

Prackovice nad Labem, Siřejovice, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, 

Vchynice, Vrbičany, Vlastislav.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Most 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

MOST je vymezen územím obcí Bělušice, Korozluky, Bečov, Braňany, Havraň, Lišnice, 

Lužice, Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Želenice, Volevčice.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PODBOŘANY je vymezen územím obcí Podbořanský Rohozec, Blatno, Blšany, Krásný 

Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořany, Vroutek.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ROUDNICE NAD LABEM je vymezen územím obcí Brzánky, Oleško, Bechlín, Bříza, 

Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Doksany, Dušníky, Horní Beřkovice, Hrobce, 

Chodouny, Kleneč, Kostomlaty pod Řípem, Krabčice, Kyškovice, Libkovice pod Řípem, 

Libotenice, Martiněves, Mnetěš, Mšené-lázně, Nové Dvory, Přestavlky, Račiněves, Roudnice 

nad Labem, Straškov-Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice, Židovice, Záluží. 

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

RUMBURK je vymezen územím obcí Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Rumburk, Staré 

Křečany,  

ŠLUKONOV je vymezen územím obcí Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, 

Šluknov, Velký Šenov, Vilémov.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

DUBÍ je vymezen územím obce Dubí,  

DUCHCOV je vymezen územím obcí Mikulov, Ledvice, Duchcov, Háj u Duchcova, Hrob, 

Jeníkov, Košťany, Lahošť, Moldava, Zabrušany,  

KRUPKA je vymezen územím obce Krupka,   

OSEK je vymezen územím obce Osek,  

PROBOŠTOV je vymezen územím obcí Novosedlice, Proboštov,  

TEPLICE je vymezen územím obcí Bořislav, Bystřany, Bžany, Kladruby, Kostomlaty pod 

Milešovkou, Modlany, Rtyně nad Bílinou, Srbice, Teplice, Újezdeček, Žalany, Žim.  

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CHABAŘOVICE je vymezen územím obcí Chabařovice, Přestanov,  

CHLUMEC je vymezen územím obcí Chlumec, Telnice,  

LIBOUCHEC je vymezen územím obcí Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno,  

POVRLY je vymezen územím obe Povrly,  

TRMICE je vymezen územím obcí Habrovany, Řehlovice, Stebno, Trmice,  

ÚSTÍ NAD LABEM je vymezen územím obcí Ryjice, Dolní Zálezly, Chuderov, Malečov, 

Ústí nad Labem, Tašov,  

VELKÉ BŘEZNO je vymezen územím obcí Homole u Panny, Malé Březno, Velké Březno, 

Zubrnice.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VARNSDORF je vymezen územím obcí Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod 

Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf.  

 

 (16) Správní obvod obce s rozšířenou působností Žatec  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ŽATEC je vymezen územím obcí Deštnice, Čeradice, Holedeč, Liběšice, Libočany, Libořice, 

Lipno, Měcholupy, Nové Sedlo, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves, Žatec, Žiželice, 

Zálužice.  

 

 

 

 

§ 12 

Vysočina 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bystříce na Pernštejnem  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BYSTŘICE POD PERNŠTEJNEM je vymezen územím obcí Bukov, Býšovec, Horní 

Rožínka, Chlum-Korouhvice, Milasín, Moravecké Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Radkov, 

Rodkov, Sejřek, Skorotice, Blažkov, Bohuňov, Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, Dolní 

Rožínka, Koroužné, Lísek, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, 
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Štěpánov nad Svratkou, Ujčov, Unčín, Věchnov, Věžná, Vír, Zvole, Střítež, Sulkovec, 

Ubušínek, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Ždánice.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

GOLČŮV JENÍKOV je vymezen územím obcí Heřmanice, Chrtníč, Kraborovice, Nová Ves u 

Leštiny, Podmoky, Skryje, Golčův Jeníkov, Vilémov, Zvěstovice,  

HABRY je vymezen územím obcí Bačkov, Leškovice, Rybníček, Habry, Kámen, Tis,  

HAVLÍČKŮV BROD je vymezen územím obcí Bartoušov, Boňkov, Břevnice, Kochánov, 

Kojetín, Krátká Ves, Kyjov, Michalovice, Radostín, Skorkov, Slavníč, Česká Bělá, Dolní 

Krupá, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Krupá, Hurtova Lhota, Knyk, Krásná Hora, Květinov, 

Lípa, Lipnice nad Sázavou, Lučice, Okrouhlice, Olešná, Pohled, Skuhrov, Úsobí, Veselý 

Žďár, Věž, Úhořilka, Vysoká, Ždírec,  

PŘIBYSLAV je vymezen územím obcí Modlíkov, Olešenka, Dlouhá Ves, Havlíčkova 

Borová, Přibyslav, Stříbrné Hory, Žižkovo Pole, Jitkov, Oudoleň,  

ŠTOKY je vymezen územím obcí Okrouhlička, Šlapanov, Štoky. 

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Humpolec 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HUMPOLEC je vymezen územím obcí Bystrá, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Ježov, 

Koberovice, Komorovice, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Staré Bříště, Budíkov, 

Čejov, Humpolec, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Mladé Bříště, Senožaty, Vystrkov, Želiv, Syrov, 

Vojslavice.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

CHOTĚBOŘ je vymezen územím obcí Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokolovec, Jilem, 

Klokočov, Lány, Nejepín, Rušinov, Sloupno, Rozsochatec, Bezděkov, Chotěboř, Jeřišno, 

Libice nad Doubravou, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Sedletín, Uhelná Příbram, Vepříkov, 

Víska,  

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU je vymezen územím obcí Podmoklany, Slavětín, 

Krucemburk, Slavíkov, Sobíňov, Ždírec nad Doubravou.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BATELOV je vymezen územím obcí Kaliště, Klatovec, Panské Dubenky, Batelov, Dolní 

Cerekev, Švábov, Horní Dubenky, Jihlávka, Rohozná,  

BRTNICE je vymezen územím obcí Hrutov, Brtnice, Kněžice,  

JIHLAVA je vymezen územím obcí Boršov, Cerekvička-Rosice, Dudín, Dvorce, Hojkov, 

Hubenov, Ježená, Kalhov, Milíčov, Mirošov, Opatov, Plandry, Šimanov, Bílý Kámen, Cejle, 

Čížov, Dušejov, Hybrálec, Jihlava, Kostelec, Malý Beranov, Měšín, Puklice, Rančířov, 

Rantířov, Smrčná, Střítež, Ústí, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Vílanec, Vyskytná nad 

Jihlavou, Zbilidy, Zbinohy,  

LUKA NAD JIHLAVOU je vymezen územím obcí Bítovčice, Kamenice, Kozlov, Luka nad 

Jihlavou, Vysoké Studnice,  
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POLNÁ je vymezen územím obcí Arnolec, Jersín, Kamenná, Rybné, Stáj, Brzkov, Dobronín, 

Dobroutov, Jamné, Nadějov, Polná, Věžnice, Záborná, Zhoř, Ždírec, Věžnice, Věžnička,  

TŘEŠŤ je vymezen územím obcí Hladov, Otín, Panenská Rozsíčka, Dlouhá Brtnice, Hodice, 

Jezdovice, Pavlov, Růžená, Stonařov, Suchá, Třešť, Třeštice.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

JEMNICE je vymezen územím obcí Bačkovice, Chotěbudice, Jiratice, Kdousov, Kostníky, 

Lhotice, Lomy, Lovčovice, Menhartice, Oponešice, Pálovice, Rácovice, Radotice, Budkov, 

Jemnice, Mladoňovice, Police, Slavíkovice, Třebelovice,  

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE je vymezen územím obcí Babice, Bohušice, Cidlina, 

Častohostice, Dědice, Dolní Lažany, Hornice, Komárovice, Lesná, Meziříčko, Nimpšov, 

Radkovice u Budče, Štěpkov, Blatnice, Dešov, Domamil, Jakubov u Moravských Budějovic, 

Kojatice, Láz, Lesonice, Litohoř, Lukov, Martínkov, Moravské Budějovice, Nové Syrovice, 

Zvěrkovice, Želetava, Vícenice.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU je vymezen územím obcí Čikov, Kramolín, Kuroslepy, Lesní 

Jakubov, Lhánice, Naloučany, Okarec, Popůvky, Pucov, Třesov, Březník, Hartvíkovice, 

Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Krokočín, 

Mohelno, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Rapotice, Sedlec, Studenec, Sudice, Vícenice u 

Náměště nad Oslavou, Zahrádka.  

 

 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ je vymezen územím obcí Borovnice, Daňkovice, Javorek, 

Kadov, Krásné, Kuklík, Líšná, Mirošov, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Spělkov, 

Tři Studně, Bobrová, Bobrůvka, Dlouhé, Fryšava pod Žákovou horou, Jimramov, Křídla, 

Křižánky, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Radešínská 

Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Věcov, Zubří, Vlachovice.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Pacov  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

PACOV je vymezen územím obcí Bratřice, Čáslavsko, Dobrá Voda u Pacova, Důl, Eš, 

Křešín, Lesná, Mezilesí, Salačova Lhota, Samšín, Těchobuz, Buřenice, Cetoraz, Útěchovice 

pod Stražištěm, Kámen, Lukavec, Obrataň, Pacov, Pošná, Velká Chyška, Věžná, Vyklantice, 

Vysoká Lhota, Zhořec, Zlátenka.  

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Pelhřimov  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ČERNOVICE je vymezen územím obcí Hojovice, Černovice, Křeč, Lidmaň,  
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HORNÍ CERKEV je vymezen územím obcí Bělá, Černov, Nová Buková, Horní Cerekev, 

Horní Ves, Nový Rychnov,  

KAMENICE NAD LIPOU je vymezen územím obcí Bořetín, Lhota-Vlasenice, Včelnička, 

Bohdalín, Kamenice nad Lipou, Mnich, Rodinov, Těmice,  

PELHŘIMOV je vymezen územím obcí Arneštovice, Bácovice, Bořetice, Čelistná, Čížkov, 

Dehtáře, Dobrá Voda, Dubovice, Chýstovice, Chyšná, Jankov, Krasíkovice, Leskovice, 

Litohošť, Martinice u Onšova, Mezná, Ondřejov, Pavlov, Proseč pod Křemešníkem, Rovná, 

Střítež, Střítež pod Křemešníkem, Svépravice, Útěchovice, Útěchovičky, Božejov, Červená 

Řečice, Velký Rybník, Hořepník, Kojčice, Košetice, Křelovice, Libkova Voda, Moraveč, 

Nová Cerekev, Olešná, Onšov, Pelhřimov, Putimov, Rynárec, Ústrašín, Vyskytná, Zachotín, 

Zajíčkov, Vokov, Žirov,  

POČÁTKY je vymezen územím obcí Polesí, Stojčín, Častrov, Počátky, Veselá,  

ŽIROVNICE je vymezen územím obce Žirovnice.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LEDEČ NAD SÁZAVOU je vymezen územím obcí Horní Paseka, Chřenovice, Jedlá, Kouty, 

Kozlov, Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Hradec, 

Kamenná Lhota, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Vilémovice,  

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU je vymezen územím obcí Druhanov, Kunemil, Malčín, Ovesná 

Lhota, Pohleď, Služátky, Trpišovice, Dolní Město, Leština u Světlé, Vlkanov, Nová Ves u 

Světlé, Příseka, Sázavka, Světlá nad Sázavou.  

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Telč  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NOVÁ ŘÍŠE je vymezen územím obcí Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice, Knínice, 

Olšany, Rozseč, Sedlatice, Svojkovice, Vápovice, Krasonice, Markvartice, Nová Říše, Stará 

Říše, Vystrčenovice, Zdeňkov,  

TELČ je vymezen územím obcí Borovná, Černíč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, Hostětice, 

Kostelní Myslová, Lhotka, Mysletice, Olší, Ořechov, Řásná, Řídelov, Strachoňovice, 

Urbanov, Vanov, Vanůvek, Volevčice, Krahulčí, Mrákotín, Mysliboř, Nevcehle, Radkov, 

Sedlejov, Telč, Zadní Vydří, Zvolenovice, Žatec. 

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BUDIŠOV je vymezen územím obcí Kojatín, Pozďatín, Rohy, Studnice, Valdíkov, Vlčatín, 

Budišov, Hodov, Kamenná, Nárameč, Pyšel, Rudíkov,  

HROTOVICE je vymezen územím obcí Bačice, Krhov, Litovany, Odunec, Přešovice, Račice, 

Stropešín, Biskupice-Pulkov, Dalešice, Dukovany, Hrotovice, Radkovice u Hrotovic, 

Rouchovany, Slavětice, Třebenice, Valeč, Zárubice,  

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU je vymezen územím obcí Lesůňky, Jaroměřice nad 

Rokytnou, Myslibořice, Příštpo, Šebkovice,  

OKŘÍŠKY je vymezen územím obcí Brtnička, Horní Smrčné, Hvězdoňovice, Chlum, 

Pokojovice, Radonín, Radošov, Bransouze, Číchov, Heraltice, Kouty, Nová Ves, Okříšky, 

Opatov, Petrovice, Předín, Přibyslavice, Zašovice,  

TŘEBÍČ je vymezen územím obcí Benetice, Bochovice, Červená Lhota, Číhalín, Horní 

Heřmanice, Horní Vilémovice, Hroznatín, Klučov, Kozlany, Loukovice, Nový Telečkov, 

Okřešice, Ostašov, Petrůvky, Přeckov, Čáslavice, Čechočovice, Čechtín, Číměř, Dolní 
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Vilémovice, Horní Újezd, Chlístov, Kojetice, Koněšín, Kožichovice, Krahulov, Lipník, 

Markvartice, Mastník, Mikulovice, Rokytnice nad Rokytnou, Římov, Slavičky, Smrk, Stařeč, 

Střítež, Svatoslav, Štěměchy, Trnava, Třebíč, Vladislav, Výčapy.  

 

 (14) Správní obvod obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VELKÁ BÍTEŠ je vymezen územím obcí Březí, Milešín, Nová Ves, Nové Sady, Radňoves, 

Rozseč, Skřinářov, Vidonín, Záblatí, Březské, Heřmanov, Křoví, Osová Bítýška, Velká Bíteš, 

Vlkov, 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ je vymezen územím obcí Baliny, Březejc, Dolní Libochová, Horní 

Libochová, Horní Radslavice, Chlumek, Kadolec, Kozlov, Kundratice, Meziříčko, Oslavička, 

Osové, Petráveč, Radenice, Rousměrov, Sviny, Zadní Zhořec, Blízkov, Bory, Černá, Dobrá 

Voda, Dolní Heřmanice, Jabloňov, Jívoví, Křižanov, Lavičky, Martinice, Měřín, Moravec, 

Netín, Ořechov, Oslavice, Otín, Pavlínov, Pikárec, Ruda, Sklené nad Oslavou, Stránecká 

Zhoř, Tasov, Uhřínov, Velké Meziříčí, Vídeň.  

 

 (15) Správní obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU je vymezen územím obcí Budeč, Cikháj, Hodíškov, Chlumětín, 

Karlov, Kněževes, Kotlasy, Kyjov, Lhotka, Pokojov, Račín, Radostín, Rosička, Sklené, 

Vysoké, Bohdalec, Bohdalov, Březí nad Oslavou, Hamry nad Sázavou, Herálec, Jámy, 

Krásněves, Malá Losenice, Matějov, Nížkov, Nové Dvory, Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad 

Oslavou, Pavlov, Počítky, Poděšín, Polnička, Radostín nad Oslavou, Rudolec, Sázava, 

Sazomín, Sirákov, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, 

Vojnův Městec, Znětínek, Žďár nad Sázavou.  

 

 

§ 13 

Zlínský kraj 

 

 (1) Správní obvod obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM je vymezen územím obcí Blazice, Brusné, Bystřice pod 

Hostýnem, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, 

Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.  

 

 (2) Správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HOLEŠOV je vymezen územím obcí Bořenovice, Holešov, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec 

u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, 

Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice.  

 

 (3) Správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HULÍN je vymezen územím obcí Břest, Hulín, Pravčice,  
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CHROPYNĚ je vymezen územím obcí Chropyně, Kyselovice, Záříčí, Žalkovice,  

KORYČANY je vymezen územím obcí Zástřizly, Chvalnov-Lísky, Koryčany, Střílky,  

KROMĚŘÍŽ je vymezen územím obcí Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice, 

Kostelany, Kroměříž, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Šelešovice, Věžky, Zlobice,  

KVASICE je vymezen územím obcí Sulimov, Karolín, Kvasice, Nová Dědina, Střížovice, 

Vrbka,  

MORKOVICE-SLÍŽANY je vymezen územím obcí Hoštice, Kunkovice, Uhřice, Dřínov, 

Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice,  

ZDOUNKY je vymezen územím obcí Honětice, Cetechovice, Roštín, Soběsuky, Troubky-

Zdislavice, Zborovice, Zdounky.  

 

 (4) Správní obvod obce s rozšířenou působností Luhačovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

LUHAČOVICE je vymezen územím obcí Podhradí, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, 

Ludkovice, Luhačovice, Pozlovice, Sehradice, Slopné,  

SLAVIČÍN je vymezen územím obcí Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov, 

Slavičín, Šanov, Rokytnice.  

 

 (5) Správní obvod obce s rozšířenou působností Otrokovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

NAPAJEDLA je vymezen územím obcí Halenkovice, Komárov, Napajedla, Oldřichovice, 

Pohořelice, Spytihněv, Žlutava,  

OTROKOVICE je vymezen územím obcí Bělov, Otrokovice, Tlumačov.  

 

 (6) Správní obvod obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM je vymezen územím obcí Dolní Bečva, Horní Bečva, 

Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, 

Vigantice, Zubří.  

 

 (7) Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BÍLOVICE je vymezen územím obcí Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, 

Nedachlebice, Svárov, Topolná, Zlámanec,  

BORŠICE je vymezen územím obcí Hostějov, Boršice, Medlovice, Osvětimany, Stříbrnice, 

Újezdec,  

BUCHLOVICE je vymezen územím obcí Staré Hutě, Stupava, Břestek, Buchlovice, Tupesy, 

Zlechov,  

HLUK je vymezen územím obcí Boršice u Blatnice, Hluk, Dolní Němčí, Horní Němčí, 

Slavkov,  

KUNOVICE je vymezen územím obcí Kunovice, Podolí, Popovice,  

POLEŠOVICE je vymezen územím obcí Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Tučapy, Vážany,  

STARÉ MĚSTO je vymezen územím obcí Jalubí, Kostelany nad Moravou, Modrá, Salaš, 

Staré Město, Velehrad,  

UHERSKÉ HRADIŠTĚ je vymezen územím obcí Babice, Huštěnovice, Jankovice, Košíky, 

Kudlovice, Sušice, Traplice, Uherské Hradiště,  
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UHERSKÝ OSTROH je vymezen územím obcí Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, 

Uherský Ostroh.  

 

 

 

 (8) Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BOJKOVICE je vymezen územím obcí Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, 

Rudice, Žítková, Záhorovice,   

STRÁNÍ je vymezen územím obcí Lopeník, Březová, Strání,  

UHERSKÝ BROD je vymezen územím obcí Vápenice, Vyškovec, Bánov, Bystřice pod 

Lopeníkem, Drslavice, Hradčovice, Korytná, Nivnice, Pašovice, Prakšice, Starý Hrozenkov, 

Suchá Loz, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Vlčnov.  

 

 (9) Správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Klobuky  

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

BROUMOV-BYLNICE je vymezen územím obcí Brumov-Bylnice, Jestřabí, Návojná, 

Nedašov, Nedašova Lhota, Štítná nad Vláří-Popov,  

VALAŠSKÉ KLOBUKY je vymezen územím obcí Haluzice, Křekov, Drnovice, Loučka, 

Poteč, Tichov, Újezd, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole. 

 

 (10) Správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ je vymezen územím obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, 

Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, 

Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová.  

 

 (11) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vizovice 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

SLUŠOVICE je vymezen územím obcí Dešná, Březová, Hrobice, Neubuz, Podkopná Lhota, 

Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Hvozdná,  

VIZOVICE je vymezen územím obcí Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, 

Zádveřice-Raková.  

 

 (12) Správní obvod obce s rozšířenou působností Vsetín 

 

Správní obvod obecného stavebního úřadu 

HORNÍ LIDEČ je vymezen územím obcí Študlov, Valašské Příkazy, Francova Lhota, Horní 

Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Valašská Senice,  

KAROLINKA je vymezen územím obcí Karolinka, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice,  

VSETÍN je vymezen územím obcí Bystřička, Halenkov, Hošťálková, Hovězí, Huslenky, 

Jablůnka, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Lužná, Malá Bystřice, 

Pozděchov, Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka, Ústí, Valašská Polanka, Vsetín, 

Zděchov.  

 

 (13) Správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín 
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Správní obvod obecného stavebního úřadu 

FRYŠTÁK je vymezen územím obcí Držková, Fryšták, Kašava, Lukov, Lukoveček, Vlčková,  

ZLÍN je vymezen územím obcí Kelníky, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, 

Dobrkovice, Doubravy, Hostišová, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Karlovice, Lhota, Lípa, 

Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký 

Ořechov, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí.  

 

 

§ 14 

Tato vyhlášky nabývá účinnosti dnem ... . 

 

 

Ministryně: 
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	B.7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby
	C Situační výkresy
	C.1 Situační výkres širších vztahů
	C.2 Koordinační Celkový situační výkres území dotčeného změnou
	C.3 Katastrální situační výkres
	D Výkresová dDokumentace objektů
	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
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	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
	E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
	E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
	E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energiíxy)
	E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
	A.4.  Přehled použitých právních předpisů
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	A.3 Členění stavby na objekty
	Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad:
	a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory,
	b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
	c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
	d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stave...
	Pro řazení a číslování se použije následující základní členění:
	Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další č...
	A.4.  Přehled použitých právních předpisů
	A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	B.1 Popis území stavby
	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.7 Ochrana obyvatelstva
	B.8 Zásady organizace výstavby
	B.9 Celkové vodohospodářské řešení
	C Situační výkresy
	C.1 Situační výkres širších vztahů
	C.2 Koordinační situační výkres
	C.3 Katastrální situační výkres
	C.4 Speciální výkresy
	D Dokumentace objektů
	D.1 Stavební část
	D.2 Technologická část
	E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
	E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
	E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
	E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
	E.2.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
	E.7 Dopravní průzkumy
	E.8 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace (např. diagnostický průzkum konstrukcí apod.)
	A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
	A.4.  Přehled použitých právních předpisů
	A.5.  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
	B.1 Popis území stavby
	B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
	B.7  Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
	B.8 Zásady organizace výstavby
	C Situační výkresy
	C.1 Situační výkres širších vztahů
	C.2 Koordinační situační výkres
	C.3 Katastrální situační výkres
	C.4 Speciální situační výkresy
	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
	D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
	E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
	E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
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	E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
	E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
	(1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny
	a) pozemky ve vlastnictví České republiky,
	b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
	c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky...
	d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je
	1. ve vlastnictví České republiky, nebo
	2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,

	e) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a...
	f) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací...
	g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící
	1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,
	2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,
	3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,
	4. knihovně vedené v evidenci knihoven,
	5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,
	6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo v rozhodnutí o registraci,
	7. zařízení sociálních služeb,
	8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,

	h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou sloužící výlučně
	1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
	2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
	3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
	4. pro třídění a sběr odpadů,
	5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,
	6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
	7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
	8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
	9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
	10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,
	11. pro čistírny odpadních vod,
	12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,

	i)  pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,
	j)  pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,
	k)  pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
	l)  pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
	m)  zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,
	n)  v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona
	1. upravující vodní tok,
	2. přehrady,
	3. sloužící ochraně před povodněmi,
	4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,
	5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,
	6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i  určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo
	7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,

	o)  pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudač...
	p)  části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,
	r)  pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,
	s)  pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,
	t)  pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,
	u)  pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,
	v)  pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném ...
	w)  pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.

	(2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo zdanitelnou jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky.
	(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li užívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové o...
	(4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1  písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až x) v daňovém přiznání.
	(5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.
	§ 9

	(1) Od daně ze staveb a jednotek jsou osvobozeny
	a)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví České republiky,
	b)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,
	1. ve vlastnictví České republiky, nebo
	2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem; ve smlouvě musí být uveden časový a prostorový rozsah zpřístupnění a stanoven jeho režim v souladu s památkovou hodnotou a dalšími...

	i)  zdanitelné stavby
	1. vodárenských objektů včetně úpraven vody,
	2. kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i zdanitelné stavby určené k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
	3. k závlaze a odvodňování pozemků,
	4. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,
	j)  zdanitelné stavby drah a na dráze, letecké, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě,
	m)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky sloužící výlučně
	1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,
	2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,
	3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,
	4. pro třídění a sběr odpadů,
	5. pro tepelné, biologické, chemické a fyzikální zneškodňování odpadů,
	6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,
	7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,
	8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,
	9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,
	10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům, nebo
	11. jako zdroje energie z biomasy, nejde-li o její přímé spalování,
	n)  zdanitelné stavby, které jsou budovou obytného domu, nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, který je příjemcem příspěvku na živobytí nebo je osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, a to v ro...
	o)  zdanitelné stavby, které jsou budovou pro rodinnou rekreaci a jsou ve vlastnictví
	1. držitele průkazu ZTP, který je buď příjemcem příspěvku na živobytí nebo osobou společně posuzovanou s příjemcem příspěvku na živobytí, nebo
	2. držitele průkazu ZTP/P,
	t)  zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,

	(2) Podléhá-li osvobození podle odstavce 1 pouze část zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky, zjistí se nárok na osvobození z poměru, v jakém je podlahová plocha nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahová plocha zdanitelné jednotky podléhajíc...
	(3) V případě zdanitelných staveb podle odstavce 1 písm. i) a j) podléhá osvobození podle odstavce 1 vždy celá zdanitelná stavba.
	(4) Zdanitelné stavby, s výjimkou budov obytných domů, a zdanitelné jednotky, které zahrnují nebytový prostor jiný než sklep nebo komoru, uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně ze staveb a jednotek, nejsou-li užívány k podnikání, pronaj...
	(5) Poplatník uplatní nárok na osvobození od daně ze staveb a jednotek podle odstavce 1 písm. d) až f), k), m) až r), u) až w) v daňovém přiznání.
	a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, , společným povolením, kter...
	b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,
	c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
	d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,
	e) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině,
	f) polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,
	g) výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesno...
	h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí,
	i) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací r...
	j) geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací,
	k) identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu,
	l) budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,
	m) drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesn...

	Platné znění dotčených částí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s vyznačením v návaznosti na návrh novely stavebního zákona navrhovaných změn
	§ 1
	(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen „územně analytické podklady obcí“) a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen „územně analytické podklady kraje“) obsahují
	a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
	b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující
	1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, ...
	2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity ...


	(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí úz...
	(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen „pasport údaje o území“). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahu...
	(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích...
	(5) V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit obsah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje.

	§ 8
	(1) Zásady územního rozvoje, včetně jejich grafické části, i jejich aktualizace se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci vydal,
	b) datum nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace,
	c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

	(2) Vyhotovení Úplné znění zásad územního rozvoje, včetně jejich grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal,
	b) pořadové číslo poslední aktualizace,
	c) datum nabytí účinnosti poslední aktualizace,
	d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.


	§ 14
	(1) Územní plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal,
	b) datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny,
	c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

	(2) Vyhotovení Úplné znění územního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
	b) pořadové číslo poslední změny,
	c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
	d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.


	§ 20
	(1) Regulační plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který regulační plán nebo jeho změnu vydal,
	b) datum nabytí účinnosti regulačního plánu nebo jeho změny,
	c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

	(2) Vyhotovení Úplné znění regulačního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje
	a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,
	b) pořadové číslo poslední změny,
	c) datum nabytí účinnosti poslední změny,
	d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

	(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve
	Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, m...
	V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.
	(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje
	a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,

	V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.
	(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména
	1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,
	2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,
	3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,

	(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména
	(1) Textová část územního plánu obsahuje
	a) vymezení zastavěného území,
	b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
	c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
	d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
	e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin...
	f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno um...
	g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
	h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst...
	i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
	j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,
	k) v případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy vymezení řešeného území.

	(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje
	a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
	b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
	c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,
	d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačn...
	e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
	f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt6).

	(3) Grafická část územního plánu obsahuje
	a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parc...
	b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infr...
	c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
	d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

	Grafická část může být doplněna schématy.
	(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména
	a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
	b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu
	1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
	2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
	3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,
	34. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
	45. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

	c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
	d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.,
	e) u změny platné znění dotčených ustanovení změny územního plánu s vyznačením navrhovaných změn.

	(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména
	a) koordinační výkres, u změny územního plánu včetně vyznačení navrhovaných změn,

	(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména
	a) vymezení řešeného území,
	b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,
	c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,
	d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,
	e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,
	f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,
	g) požadavky na asanace,
	h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologi...
	i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,
	j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují,
	případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,
	k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

	(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastu...


	Adresa pořizovatele:
	Věc:   ŽÁDOST O VYDÁNÍ regulačního plánu

	podle ustanovení § 66 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
	(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy
	a) vymezení řešené plochy,
	b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,
	c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
	d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
	e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,
	f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,
	g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stav...
	h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území, vlastníků a případně dalších údajů pod...
	i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje,
	j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

	(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje
	a) druh a účel umísťovaných staveb,
	b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční ...
	c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
	d) podmínky pro změnu využití území,
	e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,
	f) podmínky pro vymezená ochranná pásma,
	g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,
	h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
	i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu,
	j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona.

	(3) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy
	a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,
	b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

	(4) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje
	a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit...
	b) výkres pořadí změn v území (etapizace).

	V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.
	(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména
	a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,
	b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu ...
	c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 o...
	d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,
	e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa, pokud se vyhodnocení liší od záborů obsažených ve vydaném územním plánu,
	f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí.,
	g) u změny platné znění dotčených ustanovení změny regulačního plánu s vyznačením navrhovaných změn.

	(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména
	a) koordinační výkres, u změny regulačního plánu včetně vyznačení navrhovaných změn,
	b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,
	c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu., pokud se vyhodnocení liší od záborů obsažených ve vydaném územním plánu.
	Dohoda o parcelaci obsahuje

	a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru...
	b) podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčeného území,
	c) případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,
	d) závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,
	e) souhlas vlastníků se záměrem, např. s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území, nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,
	f) dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokal...
	g) plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,
	h) plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.
	a) kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality,...
	b) identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,
	c) grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.
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