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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§6
Orgány obce

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen
"úřad územního plánování") v přenesené působnosti

a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním
obvodu,
d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
e) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad, je dotčeným
orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud
nevydává územní rozhodnutí,
f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje
o změnách v území,
f) g) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
g) h) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 24, vykonává přenesenou působnost podle odstavce 1 písm. a), d),
f), g), g), h) a pořizuje územní studii; na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává tuto
působnost pro obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.
(3) Obecní úřad, který je stavebním úřadem,

a) vydává rozhodnutí a provádí jiná opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, není-li dále
stanoveno jinak,
b) vydává závazná stanoviska podle § 91
b) c) vydává rozhodnutí, provádí jiná opatření a vykonává další činnosti podle části čtvrté,
c) d) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace,
d) e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
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(4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3, poskytuje
informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
(5) Zastupitelstvo obce

a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
d) vydává regulační plán,
e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu,
f) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(6) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce

a) vydává vymezení zastavěného území,
b) schvaluje žádost obce o pořizování podle odstavce 1 písm. c) nebo podle odstavce 2 anebo
uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti (§ 24 odst. 1),
c) vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře,
d) uplatňuje v samostatné působnosti námitky k zásadám územního rozvoje a připomínky k
územnímu plánu sousední obce,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

§7
Orgány kraje

(1) Krajský úřad v přenesené působnosti

a) pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro
plochy a koridory nadmístního významu,
b) pořizuje územně plánovací podklady,
c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech
několika obcí s rozšířenou působností, je dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení
podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se
dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
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d) vydává územní rozhodnutí v zákonem stanovených případech,
e) určuje stavební úřad příslušný k územnímu řízení v zákonem stanovených případech,
f) vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod,
g) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(2) Zastupitelstvo kraje

a) vydává v samostatné působnosti zásady územního rozvoje,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu zásad
územního rozvoje,
c) schvaluje v samostatné působnosti zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje,
d) vydává regulační plán v zákonem stanovených případech,
e) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
(3) Rada kraje

a) uplatňuje v samostatné působnosti stanovisko k návrhu politiky územního rozvoje,
b) vydává v zákonem stanovených případech územní opatření o asanaci a územní opatření o
stavební uzávěře.
(4) Krajské úřady vykonávají státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního
řádu.

§ 15
Speciální stavební úřady

(1) Působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního
rozhodování, vykonávají u
a) staveb leteckých,
b) staveb drah,
c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
d) vodních děl
orgány vykonávající státní správu na uvedených úsecích podle zvláštních právních
předpisů (dále jen "speciální stavební úřady").
(2) Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní
předpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se
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souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který
ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím. Jestliže se nevydává
územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle § 96b Jestliže se
nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko obecného
stavebního úřadu podle § 91.
(3) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 1,
nebo o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného
speciálního stavebního úřadu.

§ 84
Příslušnost k územnímu rozhodnutí

(1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení
nebo zjednodušeného územního řízení.
(2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo
o ochranném pásmu, příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než
stavební úřad, rozhodne tento orgán jen v souladu se závazným stanoviskem podle § 96b
obecného stavebního úřadu podle § 91.

§ 86
Žádost o vydání územního rozhodnutí

(1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo
stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním
rozhodnutím přímo dotčeno.
(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je
příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li
záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,
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e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část; u souboru staveb
v areálu jaderného zařízení, stanovuje souhrnná technická zpráva základní vlastnosti a limitní
požadavky na vstupy a výstupy nezbytné pro jeho umístění, dokumentace objektů se
nezpracovává; u výrobku plnícího funkci stavby může být výkresová část dokumentace
nahrazena technickou dokumentací výrobce nebo dovozce, nebo jiným dokladem podle
zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné ověřit dodržení technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
(3) Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud bude navrhovaný záměr svými
negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za
hranicí pozemku určeného k jeho realizaci, předloží žadatel současně žádost o vydání
rozhodnutí o ochranném pásmu.
(4) Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k
jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení se oznamuje pouze žadateli. Dojde-li k
zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje
pouze žadateli. Pokud k žádosti o vydání územního rozhodnutí není připojena dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad takovou
žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze žadateli.
(5) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání územního
rozhodnutí účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
(6) Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh, včetně
rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanoví prováděcí právní
předpis. Dokumentace změny využití území může být nahrazena dokumentací podle zvláštních
právních předpisů60), které upravují nové využití území, pokud náležitosti takové dokumentace
jsou stanoveny zákonem.

Posouzení záměru žadatele
§ 90
Posuzování záměru žadatele

(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s
požadavky

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území,
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
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c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů.
(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §
96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze
provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Stavební úřad ověří účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez
stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

§ 91

(1) Obecný stavební úřad příslušný podle § 6 odst. 3 písm. b) posuzuje, zda je záměr
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže
shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.
(2) Jedná-li se o řízení vedené speciálním stavebním úřadem podle § 15 nebo jiným
stavebním úřadem podle § 16 odst. 2, vydá obecný stavební úřad závazné stanovisko, ve
kterém určí, zda je záměr přípustný z hledisek uvedených v odstavci 1, či nikoliv. Jestliže
shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.
(3) Závazné stanovisko podle odstavce 2 vydá obecný stavební úřad též v případě,
že řízení vede krajský úřad.
(4) Ustanovení odstavce 1 až 3 se použijí i na vydání společného souhlasu podle §
96a.
(5) Posouzení podle odstavce 1 se neprovádí ani se nevydává závazné stanovisko
podle odstavce 2 až 4 pro:
a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové
úpravy33),
e) studny individuálního zásobování vodou,
f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související
s bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému
užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich,
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g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním
nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních
pozemcích rodinných domů,
h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou
rekreaci související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní
úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na
nich.

§ 94l

(1) Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu dále

a) základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u
dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění,
b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,
c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.
(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí

a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle
§ 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžadujeli záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických
zařízení a dokladovou část,
f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
(3) V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání společného
povolení účastníci řízení podle § 94k písm. e) identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
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(4) Dokumentace pro vydání společného povolení se připojuje ve dvojím vyhotovení, a
není-li stavebník vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení
dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší
stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede, a to v počtu,
který odpovídá počtu stavebních úřadů, které jsou v řízení dotčenými orgány; tato dokumentace
musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a
dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, které jsou částmi vedlejší
stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný stavební úřad než stavební úřad, který
společné územní a stavební řízení vede.
(5) Pokud k žádosti o vydání společného povolení není připojena dokumentace pro
vydání společného povolení nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad takovou
žádost neprojednává a řízení zastaví; usnesení o zastavení řízení se oznamuje pouze
stavebníkovi.
(6) Pokud žádost o vydání společného povolení neobsahuje požadované náležitosti,
stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší; usnesení o přerušení řízení
se oznamuje pouze stavebníkovi. Ustanovení § 88 o přerušení řízení se použije obdobně. Dojdeli k zastavení řízení z důvodů neodstranění vad žádosti, usnesení o zastavení řízení se oznamuje
pouze stavebníkovi.
(7) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace
pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 94p

(1) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky
pro jeho realizaci a stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby, případně stanoví
podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a pokud je to třeba také pro její užívání. V
případě souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a
povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu
veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení
obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které
fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.
Vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách
stavby nebo při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U staveb
dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije obdobně.
(2) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94o, stavební úřad
žádost zamítne.
(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů
předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve
lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne
nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.
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(4) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení
ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným
orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
(5) Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební
úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti
společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného
povolení.
(6) Shledá-li ministerstvo, že společné povolení vydané stavebním úřadem uvedeným v
§ 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu se závazným stanoviskem
vydaným podle § 96b obecného stavebního úřadu podle § 91, je oprávněno podat z tohoto
důvodu proti společnému povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho právní moci žalobu ve
správním soudnictví72).
(7) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 94s

(1) Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí podle
správního řádu také

a) základní údaje o požadovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době
provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím
odstranění,
b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,
c) údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.
(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí

a) souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a,
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů4) nebo jiné doklady podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné
stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
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c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžadujeli stavební záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické
infrastruktury,
e) dokumentaci pro vydání společného povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických
zařízení, dokladovou část a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a
přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na
předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak
stanoveno v závěru zjišťovacího řízení,
f) závěr zjišťovacího řízení, byl-li vydán,
g) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
(3) Žádost o vydání společného povolení a dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí se připojuje také v elektronické podobě.
(4) V žádosti o vydání společného povolení se účastníci řízení podle § 94k písm. e)
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
stavebního záměru.
(5) Stavebník připojuje dokumentaci ve třech vyhotoveních. Pokud stavebník není
vlastníkem stavby, připojuje jedno další vyhotovení dokumentace. Další vyhotovení
dokumentace se připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší
stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí vede, a to v počtu, který odpovídá počtu stavebních úřadů, které jsou v
řízení dotčenými orgány; tato dokumentace musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou
technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci objektů a technických a technologických
zařízení, které jsou částmi vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný
stavební úřad než stavební úřad, který společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí vede.
(6) Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace
pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 94y

(1) Stavební úřad vydá společné povolení ve lhůtě do 90 dnů ode dne zahájení řízení;
ve zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb, stavební úřad rozhodne nejdéle ve
lhůtě do 120 dnů.
(2) Stavební úřad ve společném povolení schvaluje stavební záměr, vymezí pozemky
pro jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků a stanoví
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podmínky pro umístění a provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání. V případě
souboru staveb se stanoví společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení
stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných
zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných
požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem. Podle potřeby stanoví, které fáze
výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby. Vyžadujeli to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo
při kolaudaci, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby. U staveb
dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Ustanovení § 115 odst. 2 se použije obdobně.
V odůvodnění společného povolení stavební úřad vyhodnotí připomínky veřejnosti. Součástí
odůvodnění je také informace o zapracovaných podmínkách a odůvodnění závazného
stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí; připomínky veřejnosti a účastníků řízení,
které nebyly vypořádány v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní
prostředí, musí být v odůvodnění společného povolení vyhodnoceny samostatně.
(3) V případě, že byla z důvodu významně negativního vlivu stavebního záměru na
předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti uložena
stavebníkovi kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavební úřad
ve výroku společného povolení stanoví, že toto rozhodnutí je vykonatelné dnem vydání
vyjádření orgánu ochrany přírody o potvrzení zajištění kompenzačních opatření; po dobu
pozastavení vykonatelnosti neběží lhůta platnosti společného povolení. Odklad vykonatelnosti
společného povolení se nevztahuje na možnost získání potřebných práv k realizaci stavebního
záměru včetně vyvlastnění podle platného společného povolení.
(4) Není-li stavební záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 94p nebo jestliže by
provedením stavebního záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné tímto zákonem nebo
zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost zamítne.
(5) Společné povolení se doručuje podle § 94u odst. 2.
(6) Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis jeho
písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace
pro vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby
v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle
také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
(7) Shledá-li ministerstvo, že obsah společného povolení vydaného stavebním úřadem
uvedeným v § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo v § 16 odst. 2 písm. d) je v rozporu s obsahem
závazného stanoviska vydaného podle § 96b obecného stavebního úřadu podle § 91, je
oprávněno podat z tohoto důvodu proti společnému povolení ve lhůtě 6 měsíců ode dne jeho
právní moci žalobu ve správním soudnictví72).
(8) Obsahové náležitosti společného povolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 96
Územní souhlas
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(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v
zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr
nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas
nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí11).
(2) Územní souhlas postačí v případech

a) stavebních záměrů uvedených v § 103,
b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení,
c) změn staveb,
d) změn druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1
000 m2,
e) staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud
odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové
uspořádání prostoru,
f) terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000
m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným
prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání s odpady,
g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2
nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami
nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.
(3) Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném
záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení oznamovatel připojí

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a
4, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 ,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo
dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se
nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve
vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
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e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
(4) Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90,
vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení. Oznámení záměru se
neprojednává v územním řízení podle § 87. O námitkách osob podle odstavce 3 písm. d) se
nerozhoduje. Na vydávání územního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu.
Územní souhlas obsahuje identifikační údaje o oznamovateli, popis záměru, identifikační údaje
o pozemku nebo stavbě, na nichž bude záměr uskutečněn. Ustanovení § 92 odst. 1 se použije
přiměřeně. Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení oznamovateli. Územní
souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní
souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze
vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K
přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas
vydal. Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem; dále
se doručuje vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám uvedeným
v odstavci 3 písm. d), dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
(5) Nemá-li oznámení předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže
stavební úřad oznamovateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění,
poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této
lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání
územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených
v odstavci 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o
provedení územního řízení; toto usnesení se oznamuje pouze oznamovateli a nelze se proti
němu odvolat. Oznámení záměru se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí, a pokud
je to pro posouzení záměru nezbytné, vyzve stavební úřad žadatele k doplnění žádosti o údaje
a podklady přiměřeně k povaze záměru, včetně dokumentace, která musí být u staveb podle
odstavce 2 písm. e) a u ohlašovaných staveb podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) zpracována
projektantem v rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Právní mocí
usnesení je zahájeno územní řízení.
(6) Zjistí-li stavební úřad, že stavba, pro kterou postačí územní souhlas, byla zahájena
bez tohoto souhlasu, oznámení záměru odloží a postupuje podle § 129 odst. 2 a 3. Usnesení o
odložení se pouze poznamená do spisu. O odložení stavební úřad oznamovatele vyrozumí.
(7) Dojde-li ke zrušení územního souhlasu po povolení stavby, územní souhlas ani
územní rozhodnutí se již nevydává.
(8) Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu
nelze prodloužit.
(9) Územní souhlas nepozbývá platnosti,

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů,
nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru,
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b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.
(10) Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení
oznamovatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li
realizace záměru již zahájena. Územní souhlas lze změnit na základě oznámení oprávněného
územním souhlasem nebo územním rozhodnutím za podmínek § 94 odst. 1 a změnit nebo zrušit
za podmínek § 94 odst. 3.
(11) Obsahové náležitosti oznámení záměru a jeho příloh a obsahové náležitosti
územního souhlasu a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

§ 96b
Závazné stanovisko orgánu územního plánování

(1) Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, §
126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny
v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu
územního plánování. Závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává pro

a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy,
e) studny individuálního zásobování vodou,
f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s
bydlením či bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání
těchto pozemků, staveb a zařízení na nich,
g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním
nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních
pozemcích rodinných domů,
h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci
související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k
řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.
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(2) Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání
závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad,
není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska.
(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z
hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným,
může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.
(4) Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska
týkajícího se jiného záměru v daném území.
(5) Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li orgán územního
plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.
(6) Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v
území.
(7) Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní
moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo
společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného
v době platnosti závazného stanoviska.

