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VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
vyhlášky č. 63/2013 Sb. 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 6. 10 2017. Připomínky bylo možné uplatnit do 27. 10. 2017. K materiálu bylo uplatněno od 22 
připomínkových míst celkem 146 připomínek, z nichž 96 bylo označeno za zásadní.  Návrh vyhodnocení zásadních připomínek je uveden v následující tabulce: 

 

Resort Připomínka Vypořádání připomínky 

 Číslo § Text připomínky  

ČBU 1.  obecně ČBÚ požaduje sjednotit počet vyhotovení dokumentací, projektových 
dokumentací a případně grafických příloh k jednotlivým podáním k 
příslušnému stavebnímu úřadu v případech, kdy obecní úřad obce, jejíhož 
území se stavební záměr dotýká, není současně stavebním úřadem a/nebo 
kdy stavebník (žadatel) není vlastníkem stavby. Toto se netýká 
stavebních úřadů jiných a vojenských. 
Odůvodnění: 
V návrhu textu ustanovení § 3, 4, 5, 7, 13b a 15 je požadováno přiložit k 
podání na příslušný stavební úřad dokumentaci, případně grafické přílohy 
ve dvojím vyhotovení. Pouze ustanovení § 15b  odst. 4 v sobě obsahuje 
text „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.“. Nerovnost 
požadavků na počet vyhotovení dokumentace případně grafických příloh 
považujeme za matoucí a nesystémovou, zejména vůči obcím, jejichž 
obecní úřad není současně stavebním úřadem. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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MŽP 2.  Obecně Požadujeme úpravu označení závazného stanoviska podle § 9a odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb. (označovaného jako „stanovisko příslušného 
úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“) na 
"závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí", a to na všech místech výskytu. 

AKCEPTOVÁNO 

 

SÚJB 3.  Obecně Požadujeme v celém textu návrhu vyhlášky používat terminologii 
v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a to místo 
„využívání jaderné energie a ionizujícího záření“ slova „mírové využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření“, např. v příloze č. 5 ČÁST B, bod 
5. 

AKCEPTOVÁNO 

Liberecký 

kraj 

4.  § 1 odst. 1 V odst. 1 za písm. o) doplnit nové písmeno p) ohlášení 
V části Čtvrté § 15 (§ 15d ?) doplnit obsah institutu ohlášení 

Odůvodnění: 
V ustanovení § 105 v odst. 9 je uvedeno, že náležitosti ohlášení stanoví 
prováděcí právní předpis, kdy v daném případě je tímto právním 
předpisem vyhlášky č. 503/2006 Sb., a protože tato ve svém výčtu institut 
ohlášení neupravuje, je nutné toto doplnit, včetně doplnění obsahu 
ohlášení  
do samostatného paragrafového znění v části Čtvrté § 15 (§ 15d ?). 

VYSVĚTLENO 

Institut ohlášení je dostatečně popsán ve 
stavebním zákoně. 

Liberecký 
kraj 

5.  § 1 odst. 1  V odst. 1 za nové písmeno písm. p) ohlášení doplnit další nové písmeno 
q) závazného stanoviska stavebního úřadu vydávaného k vedlejší 
stavbě souboru staveb, pokud společné povolení vydává jiný 
příslušný stavební úřad. 
V části Čtvrté v ust.  § 15b) a 15c) doplnit obsah závazného stanoviska 
SÚ jako DO k vedlejší stavbě v rámci povolovaného souboru staveb. 

Odůvodnění: 
Z hlediska aplikace společných povolovacích postupů (společné povolení 
§ 94p a společný souhlas § 96a) v rámci povolování souborů staveb je 
zapotřebí uvést konkrétní obsah ZS DO tak, aby nebylo pochyb co vše 
má DO u vedlejší stavby posuzovat a v ZS uvést, a to zvláště z důvodu, 
kdy v ust. § 94j je uvedeno, že DO ZS vydává namísto rozhodnutí. Není 
jasné, zda závazné stanovisko má v podstatě obsahovat veškeré jak 
územně technické tak stavebně technické požadavky  
pro umístění a povolení vedlejší stavby, tedy skutečnosti, které by SÚ 
posuzoval v rámci jímvydaného ZS a ty by bez dalšího převzal příslušný 
povolující stavební úřad, kdy však takový postup by zcela postrádal 

VYSVĚTLENO 

Stavební zákon neobsahuje zmocnění ke 
stanovení obsahu závazného stanoviska 
stavebního úřadu, v prováděcí vyhlášce nelze 
upravit. 

Bude řešeno metodickým doporučením. 
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smysl nastavené novely o zjednodušeném a urychleném postupu, kdy 
naopak pokud by tomu takto mělo být, pak by se celé posuzování značně 
zkomplikovalo, neboť o věcech, které jsou součástí ZS nemůže 
rozhodovat povolující správní orgán, ten má za povinnost je  
bez dalšího převzít, kdy však ZS jsou vydávaná bez správního řízení, bez 
účastníků řízení, které do procesu jeho vydání nemohou jakkoliv 
zasahovat a jsou postaveny před hotovou věc, je vydáno ZS a oni mají 
teprve v navazujícím řízení možnost s takto vydaným ZS polemizovat 
prostřednictvím námitek a připomínek ve vztahu k dotčení svých 
vlastnických práv, kdy však povolující orgán nemá možnost se těmito 
námitkami a připomínkami zabývat, a musí je předat DO k vypořádání (v 
tomto se jednoznačně judikatura KS, včetně NSS ustálila), což značně 
komplikuje provedení řízení z hlediska jeho času. Proto je nutné na jisto 
stanovit kompetence DO v rámci jím vydávaného ZS a tím zajistit 
bezproblémové provedení společných povolovacích postupů v rámci 
souborů staveb, a protože Stavební zákon toto podrobněji neupravuje a 
pouze obecně uvádí, že ZS je vydáváno namísto rozhodnutí, je nutné 
v prováděcí vyhlášce toto obsahově upravit. 

MŽP 6.  § 3 odst. 4 

§ 4 odst. 4 

§ 5 odst. 4 

§ 3a odst. 3 

§ 4 odst. 4 a § 5 odst. 4 požadujeme pro územní řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí stanovit, že dokumentace se předkládá ve třech 
vyhotoveních. S ohledem na zásadní připomínku č. 3 (viz níže) toto 
požadujeme i pro § 3a odst. 3. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 94c stavebního zákona stanoví, že dokumentace předkládá 
ve třech vyhotoveních, což je uvedeno i v odůvodnění materiálu. 
Požadujeme toto promítnout i do znění návrhu vyhlášky tak, aby 
neodporoval zákonu. 
S ohledem na zásadní připomínku č. 3 (viz níže) toto požadujeme i pro  
§ 3a odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Dojde k přesunu textu odstavce 4 do odstavce 2. 
Počet dvou vyhotovení dokumentací je 
požadován k vydání rozhodnutí bez posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

Počet dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s posouzením vlivů na životní 
prostředí je uveden ve stavebním zákoně v § 94 
odst. 2, a to v počtu tři vyhotovení. 

Plzeňský kraj 7.  § 3 Ke znění Vyhl. 503/2006 přidat k ust. §3 podmínku pro Doklad o tom, že 
příslušnému obecnímu úřadu budou muset být ohlášeny a doloženy 
změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud obec vede 
technickou mapu.  
Odůvodnění:  
Obec může na základě připomínek k řízení dát výše uvedenou podmínku 
na základě zmocnění zákona 183/2006 Sb. § 89 odst. 4. Dále si 
dovolujeme upozornit, že i technické mapy jsou dle ustanovení §4 odst. 1 

VYSVĚTLENO 

Stavební zákon neobsahuje zmocnění k takové 
úpravě, v prováděcí vyhlášce nelze upravit. 
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písm. l) zákona č. 200/1994 Sb. budovány ve veřejném zájmu (vazba na § 
18i vyhlášky odst. 3) písm. c). S ohledem na problematiku Technických 
map obcí a jejich vyhlášek o vedení Technické mapy a zároveň k vazbě 
na Stavební zákon (SZ),  dochází k tomu, že celá řada staveb se od 1. 1. 
2017 nebude kolaudovat. Přitom údržba technických map byla postavená 
na vymahatelnosti  při procesu kolaudace §121. Mělo to svoji logiku, že 
po provedení stavby provedl geodet k zaměření do katastru i zaměření do 
technické mapy, tyto změny předal do technické mapy Obce. Úředník 
Stavebního úřadu zkontroloval tzv. Akceptační protokol, který 
potvrzoval, že změny v technické mapě byly provedeny a doloženy Obci. 
Technické mapy vedou Obce na základě zmocnění zákona 200/1994 Sb. 
§20 odst. 3. Technické mapy jsou rovněž zmiňovány v zákoně o ZR 
č.111/2009 Sb. §36 v souvislosti s RUIAN. Tímto zdůrazňujeme 
důležitost významu Technických map obcí. 
Podle nynějšího znění SZ z tohoto procesu bylo vyjmuto obrovské 
množství staveb. Tyto změny SZ budou mít obrovské dopady nejen na 
celkové investice do technických map, které byly vynaloženy a které ještě 
v budoucnu budou využity z dotačních titulů IROP. 
Proto si dovolujeme mít tyto zásadní připomínky k novele vyhlášky č. 
503/2006 Sb. Tato vyhláška ovšem úzce souvisí i s vyhláškou č.499/2006 
Sb. jež technické mapy obcí taktéž neřeší. 
Žádáme o zapracování těchto připomínek. 

MŽP 8.  § 3a Požadujeme doplnit § 3a tak, aby i pro tuto žádost byly požadovány 
odpovídající podklady vyplývající z posouzení vlivů na životní prostředí.  
Odůvodnění: 
Ustanovení § 3a upravuje žádost o vydání rozhodnutí o umístění souboru 
staveb v areálu jaderného zařízení. Z důvodové zprávy vyplývá, že se 
jedná o speciální úpravu žádosti o vydání rozhodnutí. I u rozhodnutí o 
umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je však možné, že 
toto územní rozhodnutí bude vyžadovat provedení posouzení vlivů na 
životní prostředí. Zároveň zákon dle našeho názoru nevylučuje vydání 
tohoto rozhodnutí v územním řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí. 

VYSVĚTLENO 
Celý nový § 3a bude vypuštěno, do § 3 bude 
vložen nový odstavec 3, který bude upravovat 
pouze specifické požadavky na obsah žádosti u 
těchto staveb. Podávána bude klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh; 
v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 
 

HK 9.  § 3a Domníváme se, že pokud je obecný obsah žádosti o vydání územního 
rozhodnutí obsažen ve stavebním zákoně (§ 86 odst. 1 a 2), je zcela 
nekoncepční, aby byl obsah žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 
staveb v areálu jaderného zařízení obsažen v prováděcí vyhlášce. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 3a bude vypuštěno,  do § 3 bude 
vložen nový odstavec 3, který bude upravovat 
pouze specifické požadavky na obsah žádosti u 
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Odůvodnění: 

Náš požadavek se týká určitě nekoncepčnosti, kterou spatřujeme 
v duplicitě stanovených povinností v několika legislativních normách 
(zákon i vyhláška). Týká se to např. požadování souhlasu vlastníků 
pozemků, smluv s příslušnými vlastníky dopravní a technické 
infrastruktury, identifikačních údajů apod. 

těchto staveb. Podstatou této úpravy bude, že 
bude podávána klasická žádost o vydání 
územního rozhodnutí s doložením příloh, a 
v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

ČKAIT 10.  § 3a  Žádáme doplnění dodatku v závorce, pokládáme to za systémovou 
připomínku: 
„Žádost o vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu 
jaderného zařízení (k § 79 odst. 1 stavebního zákona)“ 
 

VYSVĚTLENO 
Dojde k vypuštění § 3a a do § 3 dojde k vložení 
nového odstavce 3, který bude upravovat pouze 
specifické požadavky na obsah žádosti u těchto 
staveb. Bude tak podávána klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh, 
a v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

Jihomorav-
ský kraj 

11.  § 3a odst. 1 Navrhujeme:  

doplnění § 3a odst. 1 o další bod ve znění: 

„d) údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.“ 

Odůvodnění: 

Ad 1) Určení doby trvání stavby, je-li navrhována jako dočasná, je ve 
smyslu § 92 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb. součástí výroku územního 
rozhodnutí. Je nezbytné, aby tento údaj uvedl žadatel v žádosti o vydání 
územního rozhodnutí. Doba trvání navrhované stavby je jednou ze 
základních otázek, které mohou mít vliv na výsledek projednání. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a bude vypuštěno, a do § 3 bude 
vložen nový odstavec 3, který bude upravovat 
pouze specifické požadavky na obsah žádosti u 
těchto staveb. Podstatou této úpravy bude, že 
bude podávána klasická žádost o vydání 
územního rozhodnutí s doložením příloh, a 
v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

MPO 12.  § 3a odst. 2 V novelizačním bodě 7 v § 3a odst. 2 se na konci textu písmene 
d) doplňují slova: „a podle druhu stavby dokumentaci podle přílohy 
č. 1 až 4 k vyhlášce o dokumentaci staveb“. 
Odůvodnění: 
Z hlediska minimalizace odvolacích řízení a následných žalob a tedy 
v souladu s plněním Státní energetické koncepce, považujeme za 
nezbytné, aby byla příloha č. 5 návrhu novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
využita pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení jako stavba hlavní, 
a liniové stavby nezbytné k jejímu provozu by byly zpracovány v rozsahu 
náležitostí přílohy č. 2 jako stavby vedlejší souboru. Přičemž by byly 
všechny stavby umístěny jedním územním řízením, které by mělo ke 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 3a bude vypuštěno, a do § 3 bude 
vložen nový odstavec 3, který bude upravovat 
pouze specifické požadavky na obsah žádosti u 
těchto staveb. Podstatou této úpravy bude, že 
bude podávána klasická žádost o vydání 
územního rozhodnutí s doložením příloh, a 
v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 
Vložením do ustanovení § 3 bude splněn i 
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každé této jednotlivé stavbě jednu výrokovou část. Pro zajištění této 
možnosti je však třeba připustit tento postup rovněž v požadavcích na 
náležitosti žádosti analogicky k možným postupům u ostatních žádostí. 
 

požadavek na doložení dalších dokumentací 
podle druhu stavby ve smyslu přílohy č. 1 až 4 
vyhlášky o dokumentaci staveb. 
 
 

Liberecký 
kraj 

13.  § 3a odst. 2 písm. 
b) 

Pokud je obecný obsah žádosti o vydání územního rozhodnutí obsažen 
PŘÍMO ve stavebním zákoně (§ 86 odst. 1 a 2), je zcela nekoncepční, aby 
byl obsah žádosti o vydání rozhodnutí o umístění staveb v areálu 
jaderného zařízení obsažen v prováděcí vyhlášce. Týká se to např. 
požadování souhlasu vlastníků pozemků, smluv s příslušnými vlastníky 
dopravní a technické infrastruktury, identifikačních údajů, apod. 
V navrženém ustanovení § 3a odst. 2 písm. b) je požadován souhlas 
vlastníka, konkrétně cit: 
„b) souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, není-li žadatel vlastníkem 
pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva 
stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá 
souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny 
dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. 
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na 
situačním výkresu dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání 
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr 
nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.“ 
Návrh:   
Text ust. § 3a odst. 2 písm. vypustit a nahradit textem: souhlas dle ust. § 
184a stavebního zákona 
nebo  
text ust. § 3a odst. 2 písm. b) vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění:   
Souhlasy vlastníků jsou však nově upraveny v § 184a stavebního zákona, 
ve znění účinném od 1. 1. 2018, a to v části, která je společná pro všechny 
druhy řízení.  Ve vyhlášce je tedy výše uvedené duplicitně. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a, ve kterém je nově upraven 
obsah žádosti o vydání rozhodnutí na soubor 
staveb v areálech jaderných zařízení, bude 
zrušeno, a do § 3 bude vložen nový odstavec 3, 
který bude upravovat pouze specifické požadavky 
na obsah žádosti u těchto staveb. Podstatou této 
úpravy bude, že bude podávána klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh, 
a v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

 

Olomoucký 
kraj 

14.  § 3a odst. 2 písm. 
b) 

V nově vkládaném § 3a, odst. 2 písm. b) navrhujeme vypustit na počátku 
1. věty „souhlas vlastníka pozemku nebo stavby“, neboť je uvedeno 
dvakrát (na počátku i na konci věty). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a, ve kterém je nově upraven 
obsah žádosti o vydání rozhodnutí na soubor 
staveb v areálech jaderných zařízení, bude 
zrušeno, a do § 3 bude vložen nový odstavec 3, 
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který bude upravovat pouze specifické požadavky 
na obsah žádosti u těchto staveb. Podstatou této 
úpravy bude, že bude podávána klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh, 
a v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

HK 15.  § 3a odst. 2 písm. 
b) 

Požadujeme uvést odkaz na § 184a stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

V navrženém ustanovení je požadován souhlas vlastníka – souhlasy 
vlastníků jsou ale nově upraveny v § 184a stavebního zákona. Není tedy 
patrno, zdali se jedná o jiný souhlas vlastníka nebo o souhlas dle § 184a 
stavebního zákona. Formulář žádosti není pro tyto stavby zpracován, což 
považujeme za nekoncepční. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a bude vypuštěno, a do § 3 bude 
vložen nový odstavec 3, který bude upravovat 
pouze specifické požadavky na obsah žádosti u 
těchto staveb. Podstatou této úpravy bude, že 
bude podávána klasická žádost o vydání 
územního rozhodnutí s doložením příloh, a 
v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

HK 16.  § 3a odst. 2 písm. 
d) 

Požadujeme na konec věty v souladu s ostatními typy příloh pro umístění 
stavby doplnit následující text: 

„d) dokumentaci podle přílohy č. 5 vyhlášky o dokumentaci staveb a 
podle druhu stavby dokumentaci podle přílohy č. 1 až 4 k vyhlášce o 
dokumentaci staveb.“. 

Odůvodnění: 

Celý záměr výstavby nového jaderného zdroje předpokládá, že formou 
obalové metody, tedy podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. bude 
umístěno samotné jaderné zařízení a související stavby v areálu jaderného 
zařízení, nicméně bude využita rovněž příloha č. 2, kterou budou 
umisťovány inženýrské sítě – liniové stavby, které přivedou nebo 
vyvedou média (elektřina, voda, odpadní voda) do/z areálu jaderného 
zařízení. Z hlediska minimalizace odvolacích řízení a následných žalob, 
považujeme za účelné, aby byla příloha č. 5 předložena jako jedna stavba 
(resp. soubor staveb) hlavní, a liniové stavby by byly součástí souboru 
staveb jako stavby vedlejší, přičemž by byly všechny stavby umístěny 
jedním územním řízením, které by mělo ke každé této jednotlivé stavbě 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a, ve kterém je nově upraven 
obsah žádosti o vydání rozhodnutí na soubor 
staveb v areálech jaderných zařízení, bude 
zrušeno, a do § 3 bude vložen nový odstavec 3, 
který bude upravovat pouze specifické požadavky 
na obsah žádosti u těchto staveb. Podstatou této 
úpravy bude, že bude podávána klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh, 
a v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

Vložením do ustanovení § 3 bude splněn i 
požadavek na doložení dalších dokumentací 
podle druhu stavby ve smyslu přílohy č. 1 až 4 
vyhlášky o dokumentaci staveb. 
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jednu výrokovou část. Obecně totiž není přístup k náležitostem územního 
rozhodnutí v případě souboru staveb, kde každá z nich může být 
předložena samostatně ošetřen (tak jako tomu je u složitější problematiky 
společného povolení). Jakým způsobem budou formulován/y 
výrok/výroky? 

 

SPD 17.  § 3a odst. 2 písm. 
d) 

Žádáme o doplnění textu následujícím způsobem: 
d) dokumentaci podle přílohy č. 5 vyhlášky o dokumentaci staveb a 
podle druhu stavby dokumentaci podle přílohy č. 1 až 4 k vyhlášce o 
dokumentaci staveb. 
Odůvodnění: 
V souladu s ostatními typy příloh žádáme o výše uvedené doplnění. Celý 
záměr výstavby nového jaderného zdroje předpokládá, že formou obalové 
metody, tedy podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., bude umístěno 
samotné jaderné zařízení a související stavby v areálu jaderného zařízení, 
nicméně bude využita rovněž příloha č. 2, kterou budou umisťovány 
inženýrské sítě – liniové stavby, které přivedou nebo vyvedou média 
(elektřina, voda, odpadní voda) do/z areálu jaderného zařízení. Z hlediska 
minimalizace odvolacích řízení a následných žalob, považujeme za 
účelné, aby byla příloha č. 5 předložena jako jedna stavba (resp. 
soubor staveb) hlavní, a liniové stavby by byly součástí souboru 
staveb jako stavby vedlejší, přičemž by byly všechny stavby umístěny 
jedním územním řízením, které by mělo ke každé této jednotlivé stavbě 
jednu výrokovou část. Obecně totiž není přístup k náležitostem územního 
rozhodnutí v případě souboru staveb, kde každá z nich může být 
předložena samostatně, ošetřen (tak jako tomu je u složitější problematiky 
společného povolení). Není zřejmé, jakým způsobem v takovém případě 
budou formulovány výroky. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Ustanovení § 3a, ve kterém je nově upraven 
obsah žádosti o vydání rozhodnutí na soubor 
staveb v areálech jaderných zařízení, bude 
zrušeno, a do § 3 bude vložen nový odstavec 3, 
který bude upravovat pouze specifické požadavky 
na obsah žádosti u těchto staveb. Podstatou této 
úpravy bude, že bude podávána klasická žádost o 
vydání územního rozhodnutí s doložením příloh, 
a v případě souboru staveb v areálech jaderných 
zařízení se navíc doloží příloha, která bude 
obsahovat další podrobnosti na specifikaci staveb. 

Vložením do ustanovení § 3 bude splněn i 
požadavek na doložení dalších dokumentací 
podle druhu stavby ve smyslu přílohy č. 1 až 4 
vyhlášky o dokumentaci staveb. 

 

Středočeský 
kraj 

18.  § 3 odst. 4 

 

Navrhováno: 
(4) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou 
vyhotoveních. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. 
Dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních. 
Nebo Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se přikládá ve 
dvou vyhotoveních. 
Odůvodnění: 
Ustanovení vyhlášky je v rozporu s novelou stavebního zákona (SZ) č. 
225/2017 Sb., neboť § 94c odst. 2 SZ ukládá následující: „Dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí se k žádosti o vydání rozhodnutí 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Dojde k přesunu textu odstavce 4 do odstavce 2. 
Počet dvou vyhotovení dokumentací je 
požadován k vydání rozhodnutí bez posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

Počet dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s posouzením vlivů na životní 
prostředí je uveden ve stavebním zákoně v § 94 
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připojuje ve třech vyhotoveních.“ 
Požadujeme proto znění navrhované upravit tak, aby bylo v souladu 
s novelou SZ a aby bylo jednoznačné, o kterou dokumentaci se jedná. 
Z ustanovení není zřejmé, o kterou dokumentaci se jedná, zda 
o dokumentaci stavby nebo dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. Pokud žadatel podává jednu žádost, jejíž součástí jsou 
kompletní přílohy včetně dokumentace vyhodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí, pak je nutné toto ustanovení vyhlášky upřesnit o 
informaci, o kterou dokumentaci nebo její část se jedná. Zároveň je tímto 
jak pro žadatele tak stavební úřad znění nejednoznačné se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. 

odst. 2, a to v počtu tři vyhotovení. 

Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 

Středočeský 
kraj 

19.  § 4 odst. 4 Navrhováno: 
(4) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou 
vyhotoveních. Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. 
Dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních. 
Nebo Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se přikládá ve 
dvou vyhotoveních. 
Odůvodnění: 
Ustanovení vyhlášky je v rozporu s novelou stavebního zákona (SZ) č. 
225/2017 Sb., neboť § 94c odst. 2 SZ ukládá následující: „Dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí se k žádosti o vydání rozhodnutí 
připojuje ve třech vyhotoveních.“ 
Požadujeme proto znění navrhované upravit tak, aby bylo v souladu 
s novelou SZ a aby, bylo jednoznačné, o kterou dokumentaci se jedná. 
Z ustanovení není zřejmé, o kterou dokumentaci se jedná, zda 
o dokumentaci stavby nebo dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. Pokud žadatel podává jednu žádost, jejíž součástí jsou 
kompletní přílohy včetně dokumentace vyhodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí, pak je nutné toto ustanovení vyhlášky upřesnit o 
informaci, o kterou dokumentaci nebo její část se jedná. Zároveň je tímto 
jak pro žadatele tak stavební úřad znění nejednoznačné se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Dojde k přesunu celého textu odstavce 4 do 
odstavce 2. Počet dvou vyhotovení dokumentací 
je požadován k vydání rozhodnutí bez posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

Počet dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s posouzením vlivů na životní 
prostředí je uveden ve stavebním zákoně v § 94 
odst. 2, a to v počtu tři vyhotovení. 

Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy 

Středočeský 
kraj 

20.  § 5 odst. 4 Navrhováno: 
(34) Grafické přílohy žádosti a dokumentace se přikládají ve dvou 
vyhotoveních.  Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. 
Dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních. 
Nebo Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí se přikládá ve 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Dojde k přesunu textu odstavce 4 do odstavce 2. 
Počet dvou vyhotovení dokumentací je 
požadován k vydání rozhodnutí bez posouzení 
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dvou vyhotoveních. 
Odůvodnění: 
Ustanovení vyhlášky je v rozporu s novelou stavebního zákona (SZ) č. 
225/2017 Sb., neboť § 94c odst. 2 SZ ukládá následující: „Dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí se k žádosti o vydání rozhodnutí 
připojuje ve třech vyhotoveních.“ 
Požadujeme proto znění navrhované upravit tak, aby bylo v souladu 
s novelou SZ a aby bylo jednoznačné, o kterou dokumentaci se jedná. 
Z ustanovení není zřejmé, o kterou dokumentaci se jedná, zda 
o dokumentaci stavby nebo dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. Pokud žadatel podává jednu žádost, jejíž součástí jsou 
kompletní přílohy včetně dokumentace vyhodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí, pak je nutné toto ustanovení vyhlášky upřesnit o 
informaci, o kterou dokumentaci nebo její část se jedná. Zároveň je tímto 
jak pro žadatele tak stavební úřad znění nejednoznačné se všemi důsledky 
z toho vyplývajícími. 

vlivů na životní prostředí. 

Počet dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí s posouzením vlivů na životní 
prostředí je uveden ve stavebním zákoně v § 94 
odst. 2, a to v počtu tři vyhotovení. 

Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy 

MPO 21.  § 8 odst. 2 Za dosavadní novelizační bod 13 požadujeme vložit nový bod, který zní: 
„X. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „U souboru staveb 
v areálech jaderných zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu 
jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.“. 
Následující novelizační body se přečíslují. 
Odůvodnění: 
Pro umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení není možné 
splnit stávající požadavek v § 8 odst. 2, a je proto třeba přijmout 
specifickou úpravu odpovídající povaze tohoto typu záměru. 

AKCEPTOVÁNO 

HK 22.  § 8 odst. 2 Na konec stávajícího odst. 2 požadujeme vložit následující text: 
„U souboru staveb v areálech jaderných zařízení se pouze graficky 
vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí.“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k principu obalové metody nelze jednoduše naplnit stávající 
požadavek formulovaný v  § 8 odst. 2: „Součástí informace je grafické 
vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a 
jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních pozemků 
a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru.“. Proto 
požadujeme specifickou úpravu pro soubor staveb v areálech jaderných 
zařízení. 

AKCEPTOVÁNO 
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SPD 23.  § 8 odst. 2 Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 
Na konec stávajícího odst. 2 vložit text: „U souboru staveb v areálech 
jaderných zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného 
zařízení a jeho vazby na okolí.“ 
Odůvodnění: 
Vzhledem k principu obalové metody nelze jednoduše naplnit stávající 
požadavek formulovaný v § 8 odst. 2: „Součástí informace je grafické 
vyjádření záměru, které tvoří situační výkres předmětu územního řízení a 
jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od sousedních 
pozemků a staveb na nich, případně též znázornění vzhledu záměru.“. 
Proto požadujeme specifickou úpravu pro soubor staveb v areálech 
jaderných zařízení. 

AKCEPTOVÁNO 

MŽP 24.  § 9 

§ 10 

§ 11 

§ 18c 

Požadujeme doplnit obdobu § 13a odst. 4 věty první i do ustanovení 
upravujících obsah jednotlivých druhů územních rozhodnutí a 
v případě rozhodování o výjimkách ze zvláště chráněných druhů také do 
ustanovení upravujícího obsah stavebního povolení. 
Odůvodnění:  
Ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví: 
„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.“ 
Ustanovení § 56 odst. 6 stanoví: „Povolení výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů včetně stanovení dalších podmínek 
podle odstavce 3 je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v 
územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
ve společném územním a stavebním řízení, ve společném územním a 
stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve 
stavebním řízení. 
Má-li toto být ve vyhlášce reflektováno, je nezbytné, aby tomu tak bylo 
v úpravě obsahu všech uvedených rozhodnutí, nikoli nesystematicky 
pouze u jednoho z těchto rozhodnutí. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
VYSVÉTLENO ČÁSTEČNĚ 

U §11 a §18c z podstaty věci nepřichází v úvahu 
kácení dřevin z důvodu umístění stavebního 
záměru, vylučuje i znění novelizovaného § 8 
ZOPK. 

 

HK 25.  § 9, § 10, § 11 a § 
18c 

V ustanoveních § 9, § 10, § 11 a § 18c, které se týkají náležitostí 
územních rozhodnutí a stavebního povolení, chybí zapracování výroku o 
povolení kácení a povolení výjimky ze zákazů u památných stromů i u 

AKCEPTOVÁNO 
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zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny. 
Odůvodnění: 
Zapracování výroku požaduje zákon č. 114/1992 Sb., obdobný text je 
uveden v navrženém § 13a odst. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

MHMP 26.  § 9 odst. 2 Požadujeme na konci písmene c) čárku nahradit tečkou a písmeno d) 
zrušit. 
Odůvodnění: 
Územním rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona se především 
schvaluje navržený záměr v území, tj. jeho umístění, tvar, výška, vlivy na 
okolí apod. V územním řízení nelze zkoumat podmínky užívání stavby, to 
je úkolem stavebního řízení a stavebního povolení (podle § 115 odst. 1 
stavebního zákona stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, 
a pokud je to třeba, i pro její užívání). Jak bylo již několikráte 
judikováno, územní řízení a stavební řízení jsou řízení samostatná s 
odlišným předmětem řízení a posuzování.  

AKCEPTOVÁNO 

HK 27.  § 9 odst. 2 písm. d) 

§ 11 odst. 2 písm. 
b) 

Požadujeme ustanovení vypustit. 
Odůvodnění: 
Součástí rozhodnutí mají být dle písm. d) podmínky pro užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Není zřejmé, proč 
by se měly tyto podmínky stanovovat při umisťování stavby, když 
podmínky pro užívání stanovuje až stavební povolení – viz § 115 odst. 1 
stavebního zákona. Podrobnost územního rozhodnutí neumožňuje většinu 
podmínek pro užívání stanovit. Dále vyvstává otázka, proč není stanoven 
požadavek na podmínky pro užívání vyplývající z jiných prováděcích 
předpisů. 

AKCEPTOVÁNO 

HK 28.  § 9 odst. 4 Požadujeme do návrhu ustanovení odstavce 4 doplnit explicitní vymezení 
náležitostí tohoto odstavce vůči náležitostem stanoveným v odstavcích 1 
a 2. 
Odůvodnění: 
Z doplňovaného odstavce 4, který v jeho znění vítáme, není zřejmé, zda 
je účinný sám o sobě nebo zda se na rozhodnutí o umístění souboru 
staveb v areálu jaderného zařízení vztahují rovněž požadavky odstavce 1 
a 2. Pokud by se tyto požadavky z odst. 1 a 2 vztahovaly rovněž na 
umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení, pak by byl popřen 
princip obalové metody vyjádřený v návrhu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
stavebním zákoně, protože by tyto informace nebylo možné naplnit. 

AKCEPTOVÁNO 
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SPD 29.  § 9 odst. 4 Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 
Do návrhu ustanovení odstavce 4 doplnit explicitní vymezení náležitostí 
tohoto odstavce vůči náležitostem stanoveným v odstavcích 1 a 2. 
Odůvodnění: 
Z doplňovaného odstavce 4, který v jeho znění vítáme, není zřejmé, zda 
je účinný sám o sobě nebo zda se na rozhodnutí o umístění souboru 
staveb v areálu jaderného zařízení vztahují rovněž požadavky odstavce 1 
a 2. Pokud by se tyto požadavky z odst. 1 a 2 vztahovaly rovněž na 
umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení, pak by byl popřen 
princip obalové metody vyjádřený v návrhu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
stavebním zákoně, protože by tyto informace nebylo možné naplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

MPO 30.  § 9 odst. 4 V novelizačním bodě 15 v § 9 odst. 4 požadujeme doplnit úpravu, která 
zajistí, že nemůže dojít k současné aplikaci odstavců 1 a 2. 
Odůvodnění: 
Navržený odstavec 4, kterým jsou dány požadavky na rozhodnutí 
o umístění souboru staveb v areálu jaderného zřízení, vnímáme jako 
speciální úpravu vůči odstavcům 1 a 2, nicméně se domníváme, že jde 
toliko o důsledek výkladu než o explicitní uvedení. Pro zajištění 
maximální jistoty je potřebné tento aspekt postihnout konktrétně 
v samotném ustanovení odstavce 4. 

AKCEPTOVÁNO 

MHMP 31.  § 9 odst. 7 

§ 10 odst. 6 

§ 11 odst. 3 

Požadujeme na konci textu první věty doplnit slova: „, a to v počtu o 1 
větším, než je předpokládaný počet účastníků řízení“.  
Odůvodnění: 
Správními soudy již bylo několikrát judikováno, že pokud má rozhodnutí 
přílohu (celkovou situaci v měřítku katastrální mapy), pak musí být jako 
příloha doručeno všem účastníkům řízení, neboť je jeho nedílnou součástí 
(např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2013, č. j. 4 As 
18/2012 – 29 a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 8. 
2013, č. j. 15 A 60/2013).  Pokud tedy celková situace v měřítku 
katastrální mapy má tvořit přílohu rozhodnutí, je třeba jí v souladu s 
uvedenou judikaturou doručovat jako nedílnou součást rozhodnutí všem 
účastníkům řízení.  Pak je ale třeba stanovit povinnost žadatele doložiti 
situaci v tolika vyhotoveních, kolik je účastníků řízení a kolik bude 
vydáno stejnopisů a 1 vyhotovení pro originál rozhodnutí založený 
ve správním spise. 

VYSVĚTLENO 

Okruh účastníků řízení vymezuje až v rámci 
řízení stavební úřad. Dopředu proto nemůže být 
žadateli známo, kolik účastníků řízení bude 
stanoveno a kolik vyhotovení celkových situací 
v měřítku katastrální mapy by měl doložit 
stavebnímu úřadu. 

HK 32.  § 9 odst. 7 Požadujeme zapracovat následující úpravu znění daného ustanovení: 

„(7) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je celková situace v měřítku 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle 
přílohy č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb 
delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační 
výkres širších vztahů v odpovídajícím měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000 nebo 
1 : 2 000 až 1 : 50 000.“. 

Odůvodnění: 

Navrhované minimální měřítko situačního výkresu širších vztahů 1 : 
10 000 je pro stavby o délce 1 km příliš velké (na výkrese se takováto 
stavba vyznačí čarou o délce pouhých 10 cm). Přitom podle nám 
dostupných informací by dle přílohy č. 2 připravované novely vyhlášky o 
dokumentaci staveb, která stanovuje obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury, měl být 
předložen situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1 000 až  
1 : 50 000 a koordinační výkres u rozsáhlých staveb v měřítku 1 : 2 000 
až 1 : 5 000. Proto navrhujeme snížení minimálního měřítka tak, aby 
mohl stavební úřad použít některý z výkresů z předložené dokumentace, 
přičemž by stavba v něm měla být vyznačena s odpovídajícími 
podrobnostmi, což u námi navrhovaného minimálního měřítka pro stavbu 
o délce 1 km (vyznačení na výkrese bude 50 cm) bude odpovídající. 

Zde uvedená měřítka jsou navržena v návaznosti 
na státní mapová díla. A jak již je v odůvodnění 
návrh novely vyhlášky uvedeno, vzhledem 
k tomu, že nelze volit libovolná měřítka výkresů a 
širší vztahy by měly být zakresleny na mapovém 
podkladu státního mapového díla, proto bylo 
výčtu měřítek situačních výkresů širších vztahů 
doplněno také měřítko 1 : 25 000. 

 

HK 33.  § 9 odst. 7 

§ 10 odst. 6 

§ 11 odst. 3 

Požadujeme upravit daná ustanovení na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Je ve výše uvedených ustanoveních zmíněná „příloha“ „grafickou 
přílohou“ ve smyslu § 92 odst. 4 stavebního zákona? Má se tedy za to, že 
se jedná o „nedílnou součást“ územního rozhodnutí, která se musí 
doručovat všem účastníkům řízení? Pak je nutné tuto „přílohu“ dodávat 
v počtu pro všechny účastníky řízení, což vyhláška, ani její přílohy 
(formuláře), neřeší. Doporučujeme doplnit do formulářů potřebné počty 
„příloh“ a dále doporučujeme sjednotit pojmy spolu se stavebním 
zákonem (příloha/grafická příloha). 

VYSVĚTLENO 

Okruh účastníků řízení vymezuje až v rámci 
řízení stavební úřad. Dopředu proto nemůže být 
žadateli známo, kolik účastníků řízení bude 
stanoveno a kolik vyhotovení celkových situací 
v měřítku katastrální mapy by měl doložit 
stavebnímu úřadu. 

 

SPD 34.  § 9 odst. 7 Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 
„(7) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je celková situace v měřítku 
katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle 
přílohy č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb 
delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační 
výkres širších vztahů v odpovídajícím měřítku 1 : 10 000, 1 : 25 000 

VYSVĚTLENO 

Zde uvedená měřítka jsou navržena v návaznosti 
na státní mapová díla. A jak již je v odůvodnění 
návrh novely vyhlášky uvedeno, vzhledem 
k tomu, že nelze volit libovolná měřítka výkresů a 
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nebo  1 : 2 000 až 1 : 50 000.“ 
Odůvodnění: 
Navrhované minimální měřítko situačního výkresu širších vztahů 1 : 
10 000 je pro stavby o délce 1 km příliš velké (na výkrese se takováto 
stavba vyznačí čarou o délce pouhých 10 cm). Přitom podle nám 
dostupných informací by dle přílohy č. 2 připravované novely vyhlášky o 
dokumentaci staveb, která stanovuje obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury, měl být 
předložen situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1 000 až 1 : 50 000 
a koordinační výkres u rozsáhlých staveb v měřítku 1 : 2 000 až 1 : 5 000. 
Proto navrhujeme snížení minimálního měřítka tak, aby mohl stavební 
úřad použít některý z výkresů z předložené dokumentace, přičemž by 
stavba v něm měla být vyznačena s odpovídajícími podrobnostmi, což u 
námi navrhovaného minimálního měřítka pro stavbu o délce 1 km 
(vyznačení na výkrese bude 50 cm) bude odpovídající. 

širší vztahy by měly být zakresleny na mapovém 
podkladu státního mapového díla, proto bylo 
výčtu měřítek situačních výkresů širších vztahů 
doplněno také měřítko 1 : 25 000. 

 

MPO 35.  § 10 odst. 4 Za dosavadní novelizační bod 18 požadujeme vložit další nový 
novelizační bod, který zní:  
„X. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.“. 
Následující novelizační body se na základě provedené změny přečíslují. 
V návaznosti na tuto změnu se v dosavadním novelizačním bodě 19 číslo 
odstavce 6 nahradí číslem 5.. 
Odůvodnění: 
Zrušení textu „Umisťuje-li se v dotčeném území současně nová stavba, 
obsahuje rozhodnutí o změně využití území též podmínky jejího umístění 
podle § 9.“ je navrhováno z důvodu jeho nekoncepčnosti ve vztahu 
k novelizovanému stavebnímu zákonu, který nově stanovuje jednotlivé 
typy řízení/opatření, a v návaznosti na ně jsou rovněž připravovány 
prováděcí vyhlášky. Z této koncepce spojení územního řízení o změně 
využití území s územním řízením o umístění stavby vybočuje.  

AKCEPTOVÁNO 

HK 36.  § 13 odst. 3 Požadujeme zapracovat následující úpravu znění daného ustanovení: 
„(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 odpovídajícím měřítku 1 : 2 000 1 : 10 000 až 1 : 50 000.“. 
Odůvodnění: 

VYSVĚTLENO 

Zde uvedená měřítka jsou navržena v návaznosti 
na státní mapová díla. A jak již je v odůvodnění 
návrh novely vyhlášky uvedeno, vzhledem 
k tomu, že nelze volit libovolná měřítka výkresů a 
širší vztahy by měly být zakresleny na mapovém 
podkladu státního mapového díla, proto bylo 
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Navrhované minimální měřítko situačního výkresu širších vztahů 1 : 
10 000 je pro stavby o délce 1 km příliš velké (na výkrese se takováto 
stavba vyznačí čarou o délce pouhých 10 cm), přičemž vyznačení 
ochranných pásem například o šířce 20 m bude hodně problematické, 
protože na výkrese bude představovat pouhé 2 mm. Proto obdobně jako u 
§ 9 odst. 7 navrhujeme snížení minimálního měřítka na 1 : 2 000. 

výčtu měřítek situačních výkresů širších vztahů 
doplněno také měřítko 1 : 25 000. 

 

SPD 37.  § 13 odst. 3 Žádáme o úpravu textu následujícím způsobem 
„(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 odpovídajícím měřítku 1 : 2 0001 : 10 000 až 1 : 50 000“ 
Odůvodnění: 
Navrhované minimální měřítko situačního výkresu širších vztahů 1 : 
10 000 je pro stavby o délce 1 km příliš velké (na výkrese se takováto 
stavba vyznačí čarou o délce pouhých 10 cm), přičemž vyznačení 
ochranných pásem například o šířce 20 m bude hodně problematické, 
protože na výkrese bude představovat pouhé 2 mm. Proto obdobně jako u 
§ 9 odst. 7 navrhujeme snížení minimálního měřítka na 1 : 2 000. 

VYSVĚTLENO 

Zde uvedená měřítka jsou navržena v návaznosti 
na státní mapová díla. A jak již je v odůvodnění 
návrh novely vyhlášky uvedeno, vzhledem 
k tomu, že nelze volit libovolná měřítka výkresů a 
širší vztahy by měly být zakresleny na mapovém 
podkladu státního mapového díla, proto bylo 
výčtu měřítek situačních výkresů širších vztahů 
doplněno také měřítko 1 : 25 000. 

 

MZe 38.  § 13a Do § 13a požadujeme doplnit nový odstavec, který včetně poznámky pod 
čarou zní: 
„(X) Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílox), obsahuje 
výroková část společného povolení dále 

a) název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle 
údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí 
povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru 
vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení 
týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,  

b) číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních 
vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla 
souvisejícího se zdrojem podzemních vod,  

c) určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v 
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální). 

 

x) § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

AKCEPTOVÁNO 
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zákonů (vodní zákon)“. 

MHMP 39.  § 13a V úvodní větě, v souladu s čl. 45 odst. 4 (v návaznosti na připomínku 
uvedenou výše) a čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, 
doporučujeme za slovo „nadpisu“ vložit slova „a poznámek pod čarou č. 
2 až 4“.  
V prvním odstavci úvodní větě, v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 
Legislativních pravidel vlády, doporučujeme za slovo „rozhodnutí“ vložit 
normativní odkaz na jiný právní předpis (v podobě jeho zkráceného 
názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto 
jiného právního předpisu) nebo nenormativní odkaz na jiný právní 
předpis (s použitím slov „jiný právní předpis“) a dále, v souladu s čl. 70 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slova „§ 94p a § 94y“ nahradit 
slovy „§ 94p a 94y“. 
 
Ve čtvrtém odstavci požadujeme zrušit druhou větu a návazně 
požadujeme v § 9 odst. 1 na konci písmene e) tečku nahradit čárkou a 
doplnit písmeno f), které zní:  
„f) rozhodnutí o umístění stavby v případě povolení kácení dřevin a 
povolení výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny na 
základě stanoviska orgánu ochrany přírody obsahuje výroky o těchto 
povoleních se stanovením podmínek podle závazných stanovisek, 
popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů.“. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný text vyplývá z § 8 a § 56 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“), a § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“). Zákon na ochranu přírody a krajiny 
ve výše uvedených ustanoveních přímo stanoví, že povolení ke kácení 
dřevin či výjimku ze zákazů vydává stavební úřad a je součástí výrokové 
části rozhodnutí. Zákon o pozemních komunikacích však v § 10 odst. 5 
nic takového nestanoví, je zde naopak uvedeno: „Ve společném územním 
a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem 
dotčeného orgánu.“. Navrhovaná vyhláška jako prováděcí právní předpis 
ke stavebnímu zákonu, nemůže být v rozporu se zákonem o pozemních 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 

 

 

VYSVĚTLENO 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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komunikacích a nemůže stanovit pravomoc stavebních úřadů k vydání 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, když příslušný zvláštní 
právní předpis takový postup neumožňuje. Ustanovení § 8 odst. 6 zákona 
o ochraně přírody a krajiny uvádí, že se povolování týká nejen společného 
řízení, ale i samostatného územního řízení a územního řízení 
s posuzováním vlivů na životní prostředí a dále stanoví, že „povolení 
kácení dřevin včetně uložení přiměřené náhradní výsadby … je součástí 
výrokové části rozhodnutí v územním řízení, územním řízení s 
posuzováním…… „. Návrh s uvedeným však nepočítá, resp. náležitosti 
územního rozhodnutí uvedený výrok neobsahují.  
Na konci doporučujeme doplnit slova „Poznámky pod čarou č. 2 až 4 
znějí:“ a úplnou citaci příslušných právních předpisů nebo jejich 
ustanovení 

MŽP 40.  § 13a odst. 4 Požadujeme doplnit odkazy na příslušná ustanovení zákona o ochraně 
přírody a krajiny (§ 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 56 
odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny) takto: 
„(4) Společné povolení v případě povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 6 
zákona o ochraně přírody a krajiny a povolení výjimky ze zákazů 
u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle 
§ 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny...“ 
Odůvodnění: 
 Jelikož k povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 6 nebo k povolení 
výjimky podle § 56 odst. 6 nedochází vždy na základě závazného 
stanoviska (uvedená ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. upravují 
speciální úpravu vzhledem k obecnému povolování kácení a výjimek), 
domníváme se, že je krajně vhodné na tento speciální postup odkázat. 
Jedná se navíc o úpravu obdobnou § 13a odst. 5. 

VYSVĚTLENO 

V odkazech z jednotlivých zákonů do jiných 
zákonů není vhodné používat odkazy na 
konkrétní ustanovení, jelikož v případě, že by 
došlo k novelizaci těchto odkazovaných 
ustanovení spočívající například ve vložení 
nového odstavce, pak by došlo k posunu 
v číslování, a předmětný odkaz by pak již nebyl 
aktuální. Postačí obecný odkaz na příslušný 
zákon, který danou problematiku upravuje. 

§ 13a odst. 5 bude vypuštěn. 

 

MŽP 41.  § 13a odst. 4 

věta první 

Požadujeme slova „na základě stanoviska orgánu ochrany přírody“ 
nahradit slovy „na základě závazného stanoviska orgánu ochrany 
přírody“. 
Odůvodnění: 
 Jedná se o závazné stanovisko, nikoli stanovisko. 

AKCEPTOVÁNO 
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Liberecký 
kraj 

42.  § 13a odst. 4 Návrh:   
text ve znění: „Společné povolení v případě připojování pozemních 
komunikací podle zákona o pozemních komunikacích obsahuje výrok o 
tomto připojení se stanovením podmínek podle závazného stanoviska, 
popřípadě vyplývajících z výsledku řešení rozporů“ se vypouští. 

Odůvodnění: 
Uvedené vyplývá z novelizace právních předpisů (ust. § 8  a § 56 odst. 8 
zákona č. 114/1992 Sb. a ust.  § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.) 

Zákon na ochranu přírody a krajiny ve výše uvedených paragrafech přímo 
stanoví, že povolení ke kácení dřevin či výjimku ze zákazů vydává 
stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí.    

Zákon o pozemních komunikacích však v ust. § 10 odst. 5 nic takového 
nestanoví, je zde naopak uvedeno, cit: „Ve společném územním a 
stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem 
dotčeného orgánu.“ Navíc v odstavci 2 pod písm. b) je uvedeno, že 
společné povolení obsahuje podmínky uvedené v závazné části 
závazného stanoviska DO, popř. vyplývající z výsledků řešení rozporů, 
čímž je zabezpečeno, aby podmínky stanovené ve vydaných ZS DO byly 
ve spolčeném povolení obsaženy, a není nutné toto duplicitně upravovat 
v odstavci 4. 

Vyhláška jako prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu, nemůže 
být v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích, jako předpisem 
vyšší právní síly, a stanovit pravomoc stavebních úřadů k vydání 
rozhodnutí dle zvláštního právního předpisu, když tento zvláštní právní 
předpis takový postup neumožňuje.  

Doporučení:   
z ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že se povolování týká 
nejen společného řízení, ale i samostatného územního řízení a 
územního řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí.  Zákon 
stanoví, že povolení kácení dřevin včetně uložení přiměřené náhradní 
výsadby … je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, 
územním řízení s posuzováním … Novelizace vyhlášky však s tímto 
nepočítá, resp. neupravuje náležitosti územního rozhodnutí o tento výrok.  

Doporučujeme proto, aby do ust. § 9 odst. 1 bylo doplněno písm. f) ve 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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znění:  

Rozhodnutí o umístění stavby v případě povolení kácení dřevin a povolení 
výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů, podle zákona o ochraně přírody a krajiny, na základě 
stanoviska orgánu ochrany přírody obsahuje výroky o těchto povoleních 
se stanovením podmínek podle závazných stanovisek, popřípadě 
vyplývající z výsledku řešení rozporů. 

HK 43.  § 13a odst. 4 Požadujeme upravit ustanovení na základě níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V § 13a odst. 4 je uvedeno, že „Společné povolení v případě připojování 
pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích obsahuje 
výrok o tomto připojení se stanovením podmínek podle závazného 
stanoviska, popřípadě vyplývajících z výsledku řešení rozporů.“. 
Požadavek „povolit připojení“ samostatným výrokem je v nesouladu 
s ustanovením § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „Ve 
společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným 
stanoviskem dotčeného orgánu.“. Povolení je nahrazováno závazným 
stanoviskem, jehož požadavky má stavební úřad zapracovat do 
společného povolení, ale ne formou výroku, jak je např. požadováno 
v případě povolení ke kácení. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

 

HK 44.  § 13a odst. 5 Požadujeme upravit uvedenou informaci týkající se spojení řízení. 
Odůvodnění: 
Společné řízení nemusí být spojeno pouze s řízením o povolení výjimky, 
ale např. také s řízením o odstranění stavby, a informace je tak zcela 
nekoncepční a zavádějící. Vyložit ji lze také tak, že nelze spojit žádná 
další řízení, což by bylo v rozporu se základními principy správního řádu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Odstavec 5 bude vypuštěn. 
Bude řešeno metodickým doporučením. 

MZe 45.  § 15b Do § 15b požadujeme doplnit nový odstavec, který včetně poznámek pod 
čarou zní: 
„(X) Pokud je ve společném oznámení záměru oznamováno vodní dílox), 

AKCEPTOVÁNO 
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oznamovatel připojí dále  
1) doklady, které se předkládají k ohlášení podle zvláštního právního 
předpisuy)  
2)zařazení podle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků 
označovaných CEz) v procentech do kategorie, vydané oprávněnou 
organizací (zkušební ústav). 
x) § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 
y) §15a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 
z) Výrobky označované CE podle § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

HK 46.  § 15c odst. 2 Požadujeme upravit ustanovení na základě níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Společný souhlas má obsahovat údaje o souladu s územně plánovací 
dokumentací, ale údaje o souladu hodnotí u některých staveb, pro které 
lze použít § 96a stavebního zákona, úřad územního plánování a vydává 
závazné stanovisko. Věta by měla být upravena tak, aby bylo zřejmé, že 
se tyto údaje uvádí ve společném souhlasu pouze v případě staveb 
uvedených v § 103 odst. 1 stavebního zákona, nebo uvést větu, která je 
nově použita u územního souhlasu: „V případě, že se nevydává podle § 
96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, 
obsahuje územní souhlas také údaje o souladu s územně plánovací 
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.“. 

VYSVĚTLENO 

MPO 47.  § 18c odst. 3 Za dosavadní novelizační bod 34 požadujeme vložit další nový 
novelizační bod, který zní: 
„X. V § 18c odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova „ ,kterými bude 
ověřeno navržené stavebně konstrukční řešení stavby“.“. 
Následující novelizační body se přečíslují. 
Odůvodnění: 
Doplnění textu je navrhováno s odkazem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle které je statické 
posouzení součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a 
z tohoto důvodu nelze jejich předložení zahrnout do podmínek pro 
realizaci stavby. Navrhovaným doplněním textu bude možno v případě 
potřeby uložit v podmínkách pro provedení stavby předložení 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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ověřujících/doplňujících statických posudků zpracovaných na základě 
konkrétních podmínek zjištěných na staveništi. 

MPO 48.  § 18i Za dosavadní novelizační bod 36 požadujeme vložit další nový 
novelizační bod, který zní: 
„X. V § 18i se na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Potřebná závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy podle bodu 13 části B přílohy č. 12 k této vyhlášce 
může stavebník doložit až k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
a u staveb, kde se závěrečná kontrolní prohlídka stavby nebude konat, tak 
nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu.“.“ 
Následující novelizační body se přečíslují. 
Odůvodnění: 
Ve stávajícím znění § 122 odst. 1 stavebního zákona je uvedena 
následující věta: „Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy4)“ To znamená, že zákon nestanoví 
povinnost, aby závazná stanoviska dotčených orgánů byla předložena 
současně se žádostí, tak jak to vyplývá ze stávajícího znění § 18i 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 12 k této vyhlášce ale tato 
stanoviska musí stavebník předložit před vydáním kolaudačního 
souhlasu. Cílem navržené úpravy je umožnit využít časového prostoru 
zejména mezi podáním žádosti a závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby 
na získání závazných stanovisek dotčených orgánů, které je časově 
náročné a urychlit tak proces dokončení respektive užívání staveb a jejich 
začlenění do majetkové podstaty investora. V případech, kde podle nově 
navržené právní úpravy § 122 odst. 2 může stavební úřad upustit od 
závěrečné kontrolní prohlídky (u podzemních staveb technické 
infrastruktury), by tato stanoviska musel investor předložit do doby 
vydání kolaudačního souhlasu, protože bez nich by kolaudační souhlas 
nezískal. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Formulář upraven podle § 122 odst. 1 stavebního 
zákona. 

HK 49.  § 18i Požadujeme za stávající text doplnit následující: 

„Potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy podle bodu 13 části B přílohy 
č. 12 k této vyhlášce může stavebník doložit až k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby a u staveb, kde se závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
nebude konat, tak nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu.“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Formulář upraven podle § 122 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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Odůvodnění: 

Ve stávajícím znění § 122 odst. 1 stavebního zákona je uvedena 
následující věta: „Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy4.)“. To znamená, že zákon nestanoví 
povinnost, aby závazná stanoviska dotčených orgánů byla předložena 
současně se žádostí tak, jak to vyplývá ze stávajícího znění § 18i 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a přílohy č. 12 k této vyhlášce ale tato 
stanoviska musí stavebník předložit před vydáním kolaudačního 
souhlasu. Cílem navržené úpravy je umožnit využít časového prostoru 
zejména mezi podáním žádosti a závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby 
na získání závazných stanovisek dotčených orgánů, které je časově 
náročné a urychlit tak proces dokončení, respektive užívání staveb a 
jejich začlenění do majetkové podstaty investora. V případech, kde podle 
nové právní úpravy § 122 odst. 6 stavebního zákona může stavební úřad 
upustit od závěrečné kontrolní prohlídky (u podzemních staveb technické 
infrastruktury), tak by tato stanoviska musel investor předložit do doby 
vydání kolaudačního souhlasu, protože bez nich by kolaudační souhlas 
nezískal. 

SPD 50.  § 18i Žádáme za stávající text doplnit větu: 
„Potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy podle bodu 13 části B přílohy 
č. 12 k této vyhlášce může stavebník doložit až k závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby a u staveb, kde se závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
nebude konat, tak nejpozději před vydáním kolaudačního souhlasu.“ 
Odůvodnění: 
Ve stávajícím znění § 122 odst. 1 stavebního zákona je uvedena 
následující věta: „Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy4)“ To znamená, že zákon nestanoví 
povinnost, aby závazná stanoviska dotčených orgánů byla předložena 
současně se žádostí, tak jak to vyplývá ze stávajícího znění § 18i 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a přílohy č. 12 k této vyhlášce ale tato 
stanoviska musí stavebník předložit před vydáním kolaudačního 
souhlasu. Cílem navržené úpravy je umožnit využít časového prostoru 
zejména mezi podáním žádosti a závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Formulář upraven podle § 122 odst. 1 stavebního 
zákona. 
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na získání závazných stanovisek dotčených orgánů, které je časově 
náročné a urychlit tak proces dokončení respektive užívání staveb a jejich 
začlenění do majetkové podstaty investora. V případech, kde podle nové 
právní úpravy § 122 odst. 6 stavebního zákona může stavební úřad upustit 
od závěrečné kontrolní prohlídky (u podzemních staveb technické 
infrastruktury), tak by tato stanoviska musel investor předložit do doby 
vydání kolaudačního souhlasu, protože bez nich by kolaudační souhlas 
nezískal. 

MV 51.  § 18i odst. 3 Ustanovení § 122a odst. 5 stavebního zákona dává stavebnímu úřadu 
oprávnění stanovit v kolaudačním rozhodnutí podmínky vyplývající z 
obecných požadavků na výstavbu a podmínky pro odstranění drobných 
nedostatků, které neohrožují zdraví a bezpečnost osob a nebrání ve svém 
souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému účelu. 
Domníváme se však, že pro stanovení „dalších povinností k zajištění 
ochrany veřejných zájmů“ nelze nalézt zákonné zmocnění, a tudíž 
požadujeme písmeno c) z daného ustanovení vypustit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Jedná se o podmínky vyplývající ze závazných 
stanovisek dotčených orgánů hájících veřejné 
zájmy podle zvláštních zákonů. Podle správního 
řádu jsou závazná pro výrokovou část rozhodnutí. 

 

Královéhra- 

decký kraj 

52.  § 18k Ač je účelem návrhu novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
reagovat na změny, které nastaly v důsledku novelizace stavebního 
zákona, považujeme za vhodné upravit i další část vyhlášky neboť její 
stávající znění způsobuje problémy v aplikaci. 
Institut předčasného užívání stavby má sloužit k tomu, aby bylo možné 
užívat stavbu, kterou prozatím není možné zkolaudovat, avšak kdy 
užívání této stavby je možné při zohlednění zachování bezpečnosti jejich 
uživatelů a jejího okolí. Tento institut našel své uplatnění zejm. u staveb 
pozemních komunikací, přesto existují významná legislativní omezení 
pro jeho aplikaci. Uvedenou vyhláškou stanovený obsah příloh žádosti je 
totiž prakticky shodný s požadavky na náležitosti příloh k žádosti o 
kolaudaci. Tím se významně omezuje význam tohoto institutu. Řada 
příloh je přitom pro účely předčasného užívání stavby zcela nadbytečná 
(zbytečná pro prokázání dodržení kritérií uvedených v ust. § 123 odst. 1) 
stavebního zákona), přičemž právě jejich doložení představuje pro 
stavebníka v této fázi problém. Jedná se zejména o tyto přílohy: a) 
geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (příloha č. 1.), b) 
dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby (příloha č. 
2.), c) doklad o tom, že příslušnému obecnímu (správně má být 
obecnému) stavebnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se 

VYSVĚTLENO 

Požadavek se netýká návrhu.  

Pro požadovanou úpravu není zákonné zmocnění. 
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obsahu technické mapy obce (příloha č. 3), d) dokumentace skutečného 
provedení stavby (příloha č. 7.). 
V důsledku některých uvedených požadavků není možné dokončené 
úseky pozemních komunikací předčasně užívat bezprostředně po jejich 
dokončení. Veřejnost potom kritizuje správní orgány, vlastníky 
pozemních komunikací, ale i zhotovitele, že dokončené stavby jsou stále 
uzavřené a provoz je veden po objízdných trasách. Na objízdných trasách 
větší intenzitou dopravy dochází ke zhoršení stavebního stavu pozemních 
komunikací, obtěžování obyvatel, hlukem, vibracemi, exhalacemi. 
Trváním uzavírek a nařízením objížděk z důvodu nemožnosti dokončené 
úseky pozemních komunikací předčasně užívat se zároveň zvyšují 
náklady na provozování veřejné linkové dopravy.   
Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby § 18 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, zněl nově takto (navrhovaná novelizace tučně):    
Žádost o povolení předčasného užívání stavebník podává na formuláři, 
jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce. 
K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 13 k této 
vyhlášce. V případě staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací se rozsah použije přiměřeně 
s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti při užití pozemní 
komunikace a bezpečnosti jejího okolí. 

ČKAIT 53.  § 18q odst. 1 písm. 
g) 

Doplnění nového písmena: 
g) zda stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu zajistil 
technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního 
předpisu 
Odůvodnění: 
ČKAIT si je vědoma skutečnosti, že § 18 q nebyl předložen k novelizaci, 
nicméně považujeme za zásadní přidat v souladu s § 152 odst. 4 
stavebního zákona nové písm. g) 

AKCEPTOVÁNO 

ČKAIT 54.  § 18s odst. 1 písm. 
b) č. 9 

Návrh:  
jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka (jméno, 
příjmení a jeho evidenční číslo) nebo autorský dozor, je-li stavba 
financovaná z veřejných rozpočtů, 
Odůvodnění: 
ČKAIT si je vědoma skutečnosti, že § 18s nebyl předložen k novelizaci, 
nicméně považujeme za zásadní přidat v souladu s § 152 odst. 4 

AKCEPTOVÁNO 
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stavebního zákona požadavek na uvedení konkrétní autorizované osoby 
s jejím evidenčním číslem. 

Liberecký 
kraj 

55.  Přílohy obecně Napříč všemi vzory žádostí sjednotit obsah požadovaných informací tak, 
aby požadavky byly v rámci formulářů upravující umístění staveb 
jednotné, to se týká i formulářů u společných postupů, tak jak je to 
v současnosti nastaveno je zcela nevyhovující, kdy obsah požadavků ve 
formulářích pro umístění staveb ať v rámci územního řízení nebo 
územního souhlasu není totožný s požadavky formulářů pro společné 
povolení, které požadují daleko podrobnější informace o umisťovaném 
objektu z hlediska jeho umístění – zastavěné plochy, hmoty, tvaru, 
členitosti, podlažnosti (nadzemní podlaží, podzemní podlaží), informaci o 
budoucím užívání, provozu z hlediska posouzení dopadu umisťované 
stavby do území, a to včetně širších souvislostí, zda v případě změny 
stavby jde o přístavbu, nástavbu, či stavební úpravu, jak je to např. 
v ohlášení stavby. V případě formulářů pro umístění stavby uvést 
jednotně, zda se jedná o soubor staveb či nikoliv, informaci o napojení  
na technickou a dopravní infrastrukturu. Dále formuláře jednotně 
neupravují informace o stavbě  
hlavní a o stavbách vedlejších (studna, garáž, oplocení, ČOV atd), kdy to 
jsou údaje, které musí stavebník v rámci své žádosti uvést. Jde o 
návrhové řízení, kdy současný stav je takový, že řadu z uvedených 
požadavků si musí SÚ zjišťovat z dokumentace nebo PD sám a to je 
neúnosné, navíc formulář má mít vypovídající schopnosti o požadovaném 
záměru a nikoliv pouhé strohé údaje. Rovněž tak je nutné, aby ve všech 
formulářích byla jednotně upravena informace o způsobu provedení 
stavby, zde by bylo dobré vyjít z formuláře pro ohlášení stavby a upravit 
v tomto smyslu formulář pro společné povolení a pro stavební povolení. 
S ohledem na uvedené je proto nutná revize všech formulářů a jejich 
obsahová úprava tak aby požadovaly o stavebním záměru vypovídající 
údaje a aby v případě umisťování staveb a povolování staveb, včetně 
společných povolení, byly požadavky v příslušných formulářích shodné a 
tím přehledné, kdy takováto jednotná úprava bude přínosem jak pro 
žadatele, oznamovatele, stavebníka, tak rovněž pro stavební úřad. 

VYSVĚTLENO 

Formuláře žádostí byly naopak v roce 2012 při 
poslední novelizaci vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
zestručňovány a nevidíme opodstatnění pro 
stanovování větších požadavků na podrobnost 
obsahu formulářové části žádosti. 

 

HK 56.  Přílohy obecně Požadujeme upravit části B formulářů dle níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
V částech B formulářů žádostí je vždy v bodě 1 uvedeno, že se dokládá 
souhlas a cituje se ustanovení § 184a stavebního zákona. Doporučujeme 

VYSVĚTLENO 

V požadavcích na dokladování ze strany 
žadatele/stavebníka nepovažujeme za vhodné, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVSLD2NI)



uvést pouze odkaz na § 184a stavebního zákona, aby nedošlo 
k nesrovnalostem při aplikaci zákona a prováděcí vyhlášky 

aby zde byl uveden pouhý odkaz do ustanovení 
stavebního zákona. Žadatel/stavebník má přesně 
vědět, co má doložit k žádosti (bez dohledávání 
v zákoně). 

USZČR 57.  Přílohy obecně U tiskopisu podání stavební povolení u dodavatele stavby navrhujeme 
uvést, resp. zdůraznit, že se jedná o jednoho (generálního) dodavatele 
stavby. 
Odůvodnění: 
Stavebníci do tohoto bodu běžně uvádějí i několik dílčích firem (hrubá 
stavba, pokrývač, podlahář, elektrikář, instalatér…), to je však provedení 
stavby svépomocí a bez stavbyvedoucího. 

VYSVĚTLENO 

Stačí řešit metodikou. Uváděné živnosti jsou 
živnosti řemeslné, nejde o stavební podnikatele 
ve smyslu stavebního zákona, kdy je třeba 
živnosti řemeslné odlišit od živností vázaných – 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

USZČR 58.  Přílohy obecně Do příloh tiskopisu podání změna v užívání stavby navrhujeme doplnit 
požárně bezpečnostní řešení zpracované oprávněnou osobou.  
Odůvodnění: 
Je to pro stavební úřad velmi důležitý doklad, zejména v případech, kdy 
nově budou stavební úřady posuzovat stavby, které dosud posuzovaly 
hasičské záchranné sbory. 

VYSVĚTLENO 

Stavební úřad nemůže suplovat činnost dotčeného 
orgánu. V uvedených případech je  vykonáván 
státní požární dozor a pro rozhodování stavebního 
úřadu je závazné  vydané závazné stanovisko 
dotčeného orgánu. 

 

USZČR 59.  Přílohy obecně Do příloh tiskopisů podání pro povolování staveb/záměrů u staveb 
(budov do 25m2 zast. Plochy), které při splnění ostatních kritérií 
uvedených v § 103 SZ vyžadují pouze územní souhlas (na podkladě 
oznámení záměru), navrhujeme uvést, aby stavebník vždy stavebnímu 
úřadu doložil také požárně bezpečnostní řešení, vypracované oprávněnou 
osobou. 
Odůvodnění: 
Ve valné většině se takto povolují dřevěné kolny, sklady, altánky, 
dřevěné přístřešky atp., jejichž požárně nebezpečný prostor jednoznačně 
zasahuje na sousední pozemek. Jednak omezuje vlastníky sousedních 
pozemků, může způsobit i znehodnocení takové nemovitosti a také 
nemusí být u již existujících staveb na těchto pozemcích dodrženy 
odstupové vzdálenosti. Stavebník přitom může předložit pouze 
„jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho 
charakteru.“ Tato dokumentace přitom není vybranou činností ve 

VYSVĚTLENO 

Stavební úřad nemůže suplovat činnost dotčeného 
orgánu. Ochranu veřejných zájmů upravují 
zvláštní zákony. Je na úpravě zvláštního zákona 
vymezit, co je oním chráněným veřejným zájmem 
a ve kterých případech je chráněn, kdy dotčený 
orgán vydává závazné stanovisko.  
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výstavbě a v daném případě se závazná stanoviska hasičského 
záchranného sboru k oznámení záměru rovněž nepřikládají) 

MŽP 60.  Příloha č. 1 část A, 
B, C 

Příloha č. 2 část A, 
B, C 

Příloha č. 3 část A, 
B, C 

Příloha č. 6 část A, 
B, C 

Příloha č. 7 část A, 
B 

Příloha č. 16 část 
A, B 

 

Na všech výše uvedených místech požadujeme za slova „Stanovisko 
orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti“ doplnit slova „, pokud je podle zákona č. 
114/1992 Sb. vyžadováno“. 
Odůvodnění:  
Ve výše uvedených přílohách návrhu vyhlášky je uvedena jako povinná 
příloha žádosti „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na 
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“. Toto stanovisko je 
zákonem č. 114/1992 Sb. (dále také „ZOPK“) vyžadováno pouze 
v případě, že záměr může významně ovlivnit předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; není tedy 
vyžadováno vždy pro všechny záměry. Toto je reflektováno i v přílohách 
zákona č. 100/2001 Sb. (dále také „ZPV“) – viz textace např. přílohy č. 3 
(náležitosti oznámení) či přílohy č. 4 (náležitosti dokumentace) – 
stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK je vyžadováno pouze „pokud je 
vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny“. 
V opačných případech dochází k zatěžování žadatelů nad rámec jejich 
zákonných povinností a následně k neúměrné administrativní zátěži 
příslušných orgánů ochrany přírody vydáváním stanovisek k záměrům, na 
které se § 45h odst. 1 ZOPK nevztahuje.  
Dále požadujeme uvést všechny výše jmenované přílohy vyhlášky do 
souladu platným zněním ZOPK, tedy nahradit ve slovním spojení „kterým 
tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti“ termín „území“ slovy „předmět ochrany nebo 
celistvost“. 
Pozn.: Promítnutí obou výše požadovaných změn by mělo vypadat takto: 
„stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti, je-li podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno“ 
Dále požadujeme zohlednit novou právní úpravu podlimitních záměrů 
zakotvenou zákonem č. 326/2017 Sb. (novela zákona č. 100/2001 Sb.), 
konkrétně doplnit za slova „sdělení příslušného úřadu, že stavba / její 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 
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změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení“ 
slova „, je-li to zákonem č. 100/2001 Sb. požadováno“ – takto: 
„sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním 
záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 
Sb. vyžadováno“ 
Odůvodnění:  
Podlimitním záměrem je podle zákona č. 100/2001 Sb. (ve znění zákona 
č. 326/2017 Sb.) každý záměr, který nenaplní limity podle kategorie II 
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (viz § 3 písm. n). Pouze pro 
vymezenou kategorii podlimitních záměrů však zákon č. 100/2001 Sb. 
však příslušný úřad stanoví, zda podléhají či nepodléhají zjišťovacímu 
řízení (viz § 4 odst. 1 písm. d) a e). 

 

MŽP 61.  Příloha č. 1 část B, 
bod 8 

Příloha č. 2 část B, 
bod 7 

Příloha č. 3 část B, 
bod 8 

Příloha č. 6 část B 
bod 8 

Příloha č. 7 část B 
bod 7 

Příloha č. 16 část B 
bod 7 

Požadujeme z uvedených bodů odstranit použití středníků namísto slova 
„nebo“. 
Odůvodnění: 
Funkcí středníku v českém jazyce není sloužit namísto slova „nebo“. 
Použití tohoto interpunkčního znaménka je tedy naprosto nevhodné a 
v jeho důsledku z vyhlášky nevyplývá zamýšlená nutnost předložit pouze 
jeden z uvedených podkladů 

AKCEPTOVÁNO 

 

MŽP 62.  Příloha č. 1 část D 

Příloha č. 2 část D 

Příloha č. 3 část D 

Příloha č. 6 část D 

Požadujeme vypustit bod 8 („Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 
45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil 
významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; 
sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním 
záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že 
stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí.“) ve 
všech uvedených přílohách. 
Odůvodnění:  
Jedná se o přílohy žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. V okamžiku, kdy je 

AKCEPTOVÁNO 
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stavebnímu úřadu předkládána žádost o vydání tohoto rozhodnutí, je tedy 
zřejmé, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a že toto 
posouzení bude provedeno. Dokumenty uvedené v bodu 8 tedy nejsou 
relevantní. 

Středočeský 
kraj 

63.  Příloha č. 1 Bod 8. V části D žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí požadujeme 
vypustit.  
Tento bod je nadbytečný, neboť v tomto případě dojde ke spojení 
územního řízení s procesem posuzování vlivů a tyto přílohy tedy lze 
vyloučit, ledaže by je stavební úřad požadoval ve znění takovém, které 
dokládá, že záměr je předmětem posuzování. 

AKCEPTOVÁNO 

 

ČKAIT 64.  Příloha č. 1 
Část B č. 5 
Část C č. 17  
Část D č. 5 

Návrh textu: 
Dokumentace podle druhu stavby podle přílohy č. 1 až 4, popřípadě č. 
13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
Odůvodnění: 
 
Soulad s § 92 odst. 1 stavebního zákona 

VYSVĚTLENO 

Požadavek na doložení dokumentace pro 
provádění stavby není možné stanovit, jelikož 
v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního 
zákona, bude povinnost pro její zpracování 
uložena až jako podmínky v územním rozhodnutí. 

ČKAIT 65.  Příloha č. 1 
Část B  
Část C  
Část D 

Do taxativního výčtu doplnit (s odkazem na určitý druh staveb) seznam a 
adresy osob, které budou vykonávat činnost stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. 
Odůvodnění: 
Podle novely stavebního zákona stavby  technické infrastruktury podle § 
103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 mohou být realizované jenom na základě 
územního rozhodnutí bez možnosti realizace stavby svépomocí (§ 160 
odst. 3 písm. a) SZ), tzn., vzniká povinnost stavebního podnikatele 
ustanovit na těchto stavbách stavbyvedoucího (§ 160 odst. 1 SZ). Pokud 
budou výše uvedené stavby financované z veřejného rozpočtu, stavebník 
musí zajistit technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního 
předpisu (§ 152 odst. 4 SZ) 

AKCEPTOVÁNO 

 

Jihomorav- 

ský kraj 

66.  Příloha č. 1 

 Část A 

 

Příloha č. 2  

Navrhujeme: 

doplnit do žádosti/oznámení – „Části A“ formuláře bod/položku pro 
uvedení údaje o době trvání stavby nebo stavebního záměru, jde-li 
o stavbu nebo činnost dočasnou; 

Odůvodnění: 

Otázka doby trvání stavebního záměru je jednou ze zásadních, které 

AKCEPTOVÁNO 
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Část A 

 

Příloha č. 3  

Část A 

 

Příloha č. 7  

Část A 

mohou mít vliv na posouzení přípustnosti navrhovaného záměru do 
území. Je tedy zkoumána již ve fázi územního projednání záměru. Pokud 
je předmětem územního rozhodnutí dočasná stavba nebo dočasná činnost, 
musí být tato skutečnost zakotvena ve výroku výsledného rozhodnutí. 
S tím souvisí povinnost založená v § 92 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., a to: 
„…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…“ Dočasnost záměru je třeba 
označit nejen ve výsledném rozhodnutí, ale i v opatřeních či jiných 
úkonech rozhodnutí nahrazujících. Otázka dočasnosti trvání záměru má 
dopady i do dalších postupů dle stavebního zákona.  
Určení doby trvání záměru je v dispozici žadatele/oznamovatele a je na 
něm, aby tento údaj v žádosti uvedl. Formuláře žádostí/podání (část A) 
o vydání rozhodnutí nebo opatření tuto položku neobsahují.   

Olomoucký 
kraj 

67.  Přílohy č. 1, 2, 3, 6, 
8, 9, 15 

V jednotlivých částech (B – D) navrhujeme doplnit přílohy Závazná 
stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená 
doložkou právní moci, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, 
a to na úseku: …. Jelikož je povinností stavebního úřadu rozhodovat 
v součinnosti s dotčenými orgány, je nutné, aby mu byla předložena 
potřebná závazná stanoviska. 

VYSVĚTLENO 

Dokládání závazných stanovisek, vyjádření a 
rozhodnutí dotčených orgánů zde není uvedeno, 
jelikož tyto podklady jsou podle vyhl. č. 
499/2006 Sb. přílohou dokumentace. 

Středočeský 
kraj 

68.  Příloha č. 2 Bod 8. V části D žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území 
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí požadujeme 
vypustit 
Tento bod je nadbytečný, neboť v tomto případě dojde ke spojení 
územního řízení s procesem posuzování vlivů a tyto přílohy tedy lze 
vyloučit, ledaže by je stavební úřad požadoval ve znění takovém, které 
dokládá, že záměr je předmětem posuzování. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

69.  Příloha č. 2, část D V příloze č. 2, části D navrhujeme vypustit přílohu č. 7 k žádosti, neboť 
se týká výrobků plnících funkci stavby, tedy nikoliv změny využití 
území. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Středočeský 
kraj 

70.  Příloha č. 3 Bod 8. V části D žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území 
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí požadujeme 
vypustit 
Tento bod je nadbytečný, neboť v tomto případě dojde ke spojení 
územního řízení s procesem posuzování vlivů a tyto přílohy tedy lze 
vyloučit, ledaže by je stavební úřad požadoval ve znění takovém, které 

AKCEPTOVÁNO 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVSLD2NI)



dokládá, že záměr je předmětem posuzování. 

Olomoucký 
kraj 

71.  Příloha č. 3, část B V příloze č. 3, části B je v poznámce na konci odkaz na přílohy podle 
bodu 10 a 11, přičemž tyto body příloha č. 3 neobsahuje. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

72.  Příloha č. 3, část D V příloze č. 3, části D navrhujeme vypustit přílohu č. 7 k žádosti, neboť 
se týká výrobků plnících funkci stavby, tedy nikoliv změny vlivu užívání 
stavby na území. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

73.  Příloha č.  4,  část 
B a C 

V příloze č. 4, částech B a C navrhujeme upravit přílohu č. 1 (u obou 
částí), tak aby odpovídala typu žádosti, tedy „o dělení a scelování 
pozemků“. V přílohách č. 1 se hovoří o stavebním záměru, o povolení 
změny dokončené stavby apod., což se k dělení a scelování pozemků 
nevztahuje. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

74.  Příloha č. 5 část B V příloze č. 5 části B navrhujeme upravit přílohu č. 1, tak aby odpovídala 
typu žádosti, tedy „o rozhodnutí o ochranném pásmu“. V příloze č. 1 se 
hovoří o stavebním záměru, o povolení změny dokončené stavby apod., 
což se k ochrannému pásmu nevztahuje. 

AKCEPTOVÁNO 

 

MV 75.  Příloha č. 5, 7, 12, 
14, 16 

V části B předmětných příloh požadujeme pojem „civilní ochrana“ 
nahradit pojmem „ochrana obyvatelstva“, neboť tento je definován v § 2 
písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, a vychází z čl. 61 Dodatkového protokolu 
k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů. 

AKCEPTOVÁNO 

 

MZe 76.  Příloha č. 6 V části A požadujeme doplnit nové body, které včetně poznámky pod 
čarou znějí: 
„(X) Účel stavby vodního díla1), je-li předmětem žádosti o společné 
povolení stavba vodního díla. 
x) § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 
(Y) V případě, že se žádost o společné povolení týká vodního toku 
Název vodního toku…...................................... 
Říční kilometr (staničení)…...............................“. 
V části B a C požadujeme doplnit nové body 11) až 16), které včetně 
poznámek pod čarou znějí: 
„11) Je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla 

AKCEPTOVÁNO 
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týkající se hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu 
stanoveném mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 
vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje: 

 údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-
denní průtoky, N-leté průtoky), pokud se žádost o společné povolení týká 
vodního toku, 

 číslo hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod, 
pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se 
zdrojem podzemních vod, 

 název a kód útvaru povrchových vod, pokud se žádost o společné 
povolení týká útvaru povrchových vod. 
12) Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 
technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně 
způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělstvíx) 
v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního 
díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu.  
13) Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 
vodního zákona, bylo-li vydáno k povolovanému vodnímu dílu předem 
jiným správním orgánem než příslušným k vydání společného povolení. 
14) Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost 
o společné povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně 
ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených 
v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 
15) Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost 
o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním 
tokem. 
16) Vyjádření osoby s odbornou způsobilostíy) v případě žádosti 
o společné povolení, týkající se změny stavby studny nebo jiného 
vodního díla potřebného k odběru podzemních vod, pokud tato změna 
může ovlivnit zdroje podzemní vody, které obsahuje: 

 základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, 
popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace, 

 popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru 
podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní 
vody, 

 zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně 
hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění 
podzemních vod, 
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 zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a 
povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními 
právními předpisy. 
x) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 
y) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Středočeský 
kraj 

77.  Příloha č. 6 Bod 8. V části C žádosti o vydání společného povolení ve společném 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí požadujeme vypustit.  
Tento bod je nadbytečný, neboť v tomto případě dojde ke spojení 
územního řízení s procesem posuzování vlivů a tyto přílohy tedy lze 
vyloučit, ledaže by je stavební úřad požadoval ve znění takovém, které 
dokládá, že záměr je předmětem posuzování. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

78.  Příloha č. 6  

část B a C 

V příloze č. 6 částech B a C navrhujeme doplnit přílohu č. 7 (u obou 
částí) tak, aby byla stanovena povinnost předložit plán provedení kontroly 
spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. Tato 
povinnost je uložena stavebníkovi v případě podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, pokud je tedy stavba povolovaná ve společném 
řízení, měly by na ni být kladeny stejné požadavky. 

VYSVĚTLENO 

Ze stavebního zákona byl tento požadavek 
v rámci novely vypuštěn, proto to nelze v rámci 
vyhlášky stanovit jako požadavek přílohy žádosti. 

HK 79.  Příloha č. 6 Požadujeme upravit části B formulářů dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V bodě II jsou uvedeny „pozemky, na kterých se stavba umisťuje“. 
Protože se jedná o společné povolení, kterým se stavba umisťuje i 
povoluje, doporučujeme uvést u těchto pozemků formulaci ze žádosti o 
stavební povolení: „údaje o místu stavebního záměru“. 

Doporučujeme zvážit, zda nemá být již v žádosti jasně vymezeno (např. 
v bodě V), jaká je stavba hlavní a jaké jsou stavby vedlejší. Je to 
z důvodu, že obsah společného povolení požaduje rozdělovat podmínky 
pro stavby hlavní i pro stavby vedlejší. 

V části B a D této přílohy je uvedeno, že bude doložena „společná 
dokumentace“. Tento druh dokumentace stavební zákon, ani navržená 
novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. neobsahuje a mělo by být jasně 
uvedeno, že se jedná o „projektovou dokumentaci“. 

VYSVĚTLENO 

Jde o požadavek a terminologii dle stavebního 
zákona. Musí být přesně uvedeno, o jaké 
pozemky se jedná, na kterých bude stavba 
realizována. Váže to i na vymezení stavebního 
pozemku ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
b) stavebního zákona. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Terminologicky bude sesouladěno se stavebním 
zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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MV 80.  Příloha č. 7 V části B přílohy č. 7 požadujeme doplnit mezi přílohy přikládané k 
oznámení záměru „požárně bezpečnostní řešení stavby“, neboť požárně 
bezpečnostní řešení vypracované v rozsahu pro umístění stavby je 
nezbytným podkladem pro posouzení požadavků požární bezpečnosti 
uvedených v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární bezpečnosti staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 
Sb. Proto je nutné jednoznačně deklarovat požadavek na zpracování a 
předložení požárně bezpečnostního řešení, aby mohl hasičský záchranný 
sbor kraje nebo příslušný stavební úřad, v případě kdy není hasičský 
záchranný sbor kraje dotčeným orgánem, stavební záměr z hlediska 
požární bezpečnosti posoudit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Požadavek na požárně bezpečnostní řešení stavby 
je požadován u těch staveb, u kterých je 
vykonáván požární dozor dotčeným orgánem.  

 

MŽP 81.  Příloha č. 7 

Příloha č. 16 

Požadujeme v části A bodu VI (v obou přílohách) doplnit další odrážku 
„závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna 
nemůže mít významný vliv na životní prostředí“. Zároveň požadujeme 
doplnit požadavek na předložení tohoto podkladu i do části B (v obou 
přílohách). 
Odůvodnění:  

Vydat územní souhlas je možné pouze v případě, že pro záměr není 
vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na 
životní prostředí. Je tedy přípustné jej vydat i v případě, že záměr sice 
podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, avšak posuzování bylo 
ukončení závěrem zjišťovacího řízení. To je nezbytné promítnout do 
znění přílohy 

NEAKCEPTOVÁNO 

MŽP 82.  Příloha č. 8 Též stavby, které jsou vyčteny v § 104 SZ, mohou v případě nevhodného 
umístění či nevhodně naplánované fázi výstavby významně ovlivnit 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti. Rozhodující přitom není rozsah záměru, ale jeho potenciální vlivy 
(viz judikát ESD C-127/02 „Waddenzee“, C-98/03 Komise vs. Irsko – 
„Povinnost odpovídajícího posouzení projektů dle článku 6 odst. 3 
směrnice 92/43/EHS se vztahuje též na činnosti „malého měřítka“; 
rozsah projektu není relevantním kritériem, neboť sám o sobě 
neumožňuje vyloučit pravděpodobnost, že by mohl představovat 
významný vliv“). Požadujeme proto do přílohy č. 8 doplnit jako povinnou 
součást žádosti „Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na 
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 

NEAKCEPTOVÁNO 
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oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno“. 

ČKAIT 83.  Příloha č. 8 
Část XIV. 

Navrhujeme doplnit: 
- u staveb financovaných z veřejného rozpočtu uvést osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního předpisu 
Odůvodnění: 
Soulad s § 152 odst. 4 stavebního zákona 

AKCEPTOVÁNO 

 

MŽP 84.  Příloha č. 9 Požadujeme doplnit požadavek na předložení relevantního podkladu 
vyplývajícího ze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tak, jak 
je tomu např. v příloze č. 1 kapitole V a části D. 
Odůvodnění:  
Stavební řízení je taxativně vyjmenovaným navazujícím řízením ve 
smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. V příloze č. 9 (Žádost o 
stavební povolení) proto musí být uvedeny jako povinné náležitosti 
žádosti též výstupy procesů podle zákona č. 100/2001 Sb. (vyžaduje-li 
záměr povolovaný ve stavebním řízení provedení zjišťovacího řízení či 
závazné stanovisko EIA), popř. § 45h a § 45i ZOPK (je-li pro tento záměr 
vyžadováno stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK, popř. závěr zjišťovacího 
řízení nebo stanovisko EIA, nebyl-li stanoviskem dle § 45i odst. 1 ZOPK 
významný vliv záměru vyloučen). 

AKCEPTOVÁNO 

 

MZe 85.  Příloha č. 9 Požadujeme v části B, přílohy žádosti č. 12, vypustit požadavek 
k doložení „Plánu provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí“, neboť 
tato povinnost již není v § 110 stavebního zákona zahrnuta. 

AKCEPTOVÁNO 

 

Středočeský 
kraj 

86.  Příloha č. 9 V žádosti o stavební povolení musí být přílohou závazné stanovisko EIA, 
pokud byla stavba předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, a 
žadatel jím musí prokázat, zda je toto stanovisko platné. Tento požadavek 
vyplývá z novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, § 9a 
odst. 3 zákona č. 326/2017 Sb. 
Požadujeme doplnit přílohu v tomto smyslu 

AKCEPTOVÁNO 

 

ČKAIT 87.  Příloha č. 9 

Část B č. 12 

Návrh: 
Projektová dokumentace podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 
budoucího využití, nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb 
 
Odůvodnění: 
- číslování přílohy č. 12 musí být v souladu s novelizovaným § 2 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
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- plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich 
budoucího využití nemá zmocnění v novelizovaném § 110 stavebního 
zákona ani v novelizované vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

ČKAIT 88.  Příloha č. 9 
Část B 

Doplnit: 
- u staveb financovaných z veřejného rozpočtu uvést osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního předpisu 
Odůvodnění: 
Soulad s § 152 odst. 4 stavebního zákona 

AKCEPTOVÁNO 

 

Olomoucký 
kraj 

89.  Příloha č. 10 část B V příloze č. 10 části B navrhujeme doplnit přílohu č. 6 tak, aby byla u 
staveb vyžadujících stavební povolení povinnost předložit plán provedení 
kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího 
využití. Tato povinnost je uložena stavebníkovi v případě podání žádosti 
o vydání stavebního povolení, pokud je tedy stavba povolovaná 
prostřednictví certifikátu autorizovaného inspektora, měly by na ni být 
kladeny stejné požadavky. 

VYSVÉTLENO 

Požadované doplnění nemá oporu 
v novelizovaném zákoně, plán provedení kontroly 
spolehlivosti konstrukcí bude naopak vypuštěn 
též u žádosti o stavební povolení. 

 

MZe 90.  Příloha č. 12 Požadujeme „Poznámku“ uvedenou v závěru části B doplnit takto: 
„Jedná-li se o stavbu vodního díla, jsou definiční body stanoveny 
následujícími pravidly: 
objekty ležící mimo vodní tok – bod umístěný poblíž středu vodního díla 
(např. studna, vodní elektrárna, vodojem); 
objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím – průsečík osy 
objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku 
u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť); 
liniové stavby – bod umístěný 
na začátku vodního díla (např. vodních děl – staveb kanalizačních stok a 
kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je 
nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní 
(dešťové) vody, 
na konci vodního díla (např. u vodních děl – staveb vodovodních řadů a 
vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším 
bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;  
soubory objektů – bod umístěný poblíž středu území vzniklého 
ohraničením rozptýlených objektů; 
místo vztažené k břehové čáře – průsečík osy objektu            a břehové 
čáry (místo odběru, vypouštění).“. 

AKCEPTOVÁNO 

MŽP 91.  Příloha č. 14 Není zřejmé, z jakého důvodu jsou v kontextu logiky všech příloh AKCEPTOVÁNO 
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vyhlášky pro oznámení změnu užívání stavby (právě příloha č. 14) 
vyžadována pouze „Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou 
pro změnu v užívání stavby zvláštními právními předpisy vyžadována“, 
ale nejsou vyžadována „jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní 
moci“, jako je tomu u jiných příloh a stanovisko dle § 45i odst. 1 ZOPK. 
Z dikce § 127 odst. 2 SZ plyne, že tento nástroj lze využít, pokud „nejde 
o záměr, pro který je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na životní prostředí, (a) nevyžaduje podrobnější 
posouzení účinků na okolí (…)“. Je tímto implikováno, že stanovisko dle 
§ 45i odst. 1 ZOPK, nebo např. výjimky z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56 ZOPK) nejsou vyžadovány 
jako povinná příloha žádosti, neboť pokud by vyžadovány byly, nemohla 
by změna užívání stavby být oznámena? Dle našeho názoru taková 
konstrukce není odůvodněná a stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK, je-li 
vyžadováno podle ZOPK, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na 
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, by mělo být 
náležitostí též oznámení změny užívání stavby. Povinné náležitosti 
žádosti vyžadují též např. závazná stanoviska dotčených orgánů ochrany 
přírody a krajiny, není tedy zřejmé, proč by stanovisko dle § 45i odst. 1 
ZOPK, které není závazným stanoviskem, nebo např. výjimky 
z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 
měly být vyloučeny. Požadujeme přílohu upravit ve smyslu připomínky 

 

MŽP 92.  Příloha č. 14 Požadujeme nahradit výraz "zhotovení" stanoviska výrazem "vydání" 
stanoviska. AKCEPTOVÁNO 

 

Jihomorav 

vský kraj 

93.  Příloha č. 14 Část A Je třeba ujasnit, co má být podstatou údaje požadovaného pod bodem 
„V. U dočasné stavby…“ 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že předmětem oznámení je změna užívání již 
existující stavby, nikoli provedení nové stavby, je třeba ujasnit, čeho se 
dočasnost týká, zda stavby samotné, nebo změny užívání této stavby. 

VYSVĚTLENO 

Pojem dočasná stavba se vztahuje vždy ke stavbě 
samotné, nikoliv ke změně užívání. 

 

MZe 94.  Příloha č. 16 V části A požadujeme doplnit nový bod VII), který včetně poznámky pod 
čarou zní: 
„VII) Pokud je součástí souboru staveb vodní dílox), připojí stavebník 
dále doklady podle příloh 12) – 21). 
x) § 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon)“. 

AKCEPTOVÁNO 
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V části B požadujeme do textu bodu 6 doplnit slova „Je-li předmětem 
žádosti o společné oznámení stavba vodního díla týkající se hraničních 
vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.“. 

 
V části B požadujeme doplnit nové body 12) až 21), které včetně 
poznámek pod čarou znějí: 
„12) Označení a účel stavby: kategorie výrobku označeného CEx), počet 
napojených EOz). 
13) Způsob vypouštění odpadních vod: do kanalizace, do vod 
povrchových, do vod podzemních. 
14) Údaje o místu vypouštění odpadních vod: název obce, název 
katastrálního území, parcelní číslo podle pozemku katastru nemovitostí, 
orientační určení polohy – souřadnice X, Y určené v souřadnicovém 
systému S-JTSK). V případě, že se vypouštění odpadních vod týká 
vodního toku, přiloží také: název vodního toku a kilometráž výpusti 
(staničení). 
15) Zpracovatel projektové dokumentace: Jméno, popřípadě jména, 
příjmení, titul, adresa, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu 
autorizovaných osob 
16) Zpracovatel vyjádření osoby s odbornou způsobilostíy), pokud se 
jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních: Jméno, popřípadě 
jména, příjmení, titul, adresa, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu 
autorizovaných osob  
17) Zhotovitel stavby vodního díla (je-li v době podání žádosti znám): 
název stavebního podnikatele, sídlo, IČO (bylo-li přiděleno) 
18) Stanovisko správce povodí 
19) Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění 
odpadních vod z vodního díla do vod povrchových 

 Vyjádření osoby s odbornou způsobilostíy), pokud se jedná o vypouštění 
odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, 
které obsahuje:  

 základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, 
popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace, 

 popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru 
podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní 
vody, se kterými má být nakládáno, 

 zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVSLD2NI)



hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění 
podzemních vod, se kterými má být nakládáno, 

 zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a 
povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními 
právními předpisy, 

 zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů 
přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění 
odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází, 

 návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít 
podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná 
území vymezená zvláštními právními předpisy. 

 Provozní řád 
x) Zařazení dle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků 
označovaných CE v procentech do kategorie, vydané oprávněnou 
organizací (zkušební ústav) 
y) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 
z) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g 
BSK5 za den (biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením 
nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se 
vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do 
čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako 
jsou např. silné deště a povodně. 

Jihomora- 

vský kraj 

95.  Příloha 16  

Část A 

Navrhujeme: 

doplnit do oznámení – „Části A“ formuláře bod/položku pro uvedení 
údaje o době trvání stavby/stavebního záměru, jde-li o stavbu nebo 
činnost dočasnou; 

Odůvodnění: 

Společným územním souhlasem a souhlasem s ohlášením je do území 
umístěn a povolen stavební záměr, je nezbytné, aby výsledné opatření 
obsahovalo údaj o době trvání stavby, ta to v návaznosti na údaj, který ve 
svém podání uvede žadatel/oznamovatel.  
(viz též obdobně odůvodnění k bodu 38) 

AKCEPTOVÁNO 
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