
METODIKA – ÚČASTENSNTVÍ OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ V ÚZEMNÍM NEBO STAVEBNÍM 

ŘÍZENÍ PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA Č. 225/2017 Sb. od 01. 01. 2018 

 

Ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, podle něhož „ účastníky územního řízení byly 

osoby, o kterých tak stanovil zvláštní právní předpis“ bylo novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., 

s účinností od 01. 01. 2018 zrušeno. 

Ustanovení § 109 písm. g) stavebního zákona, podle něhož „osoba, o které tak stanoví zvláštní právní 

předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních 

právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení“ bylo novelou stavebního 

zákona č. 225/2017 Sb. od 01. 01. 2018 zrušeno 

Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., který v § 70 odst. 2 stanovil, že  

(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 
přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat 
u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a 
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat 
opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.  
  

Ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., bylo novelizováno tak, že zní: 

(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana 
přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat 
u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a 
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 
3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího 
podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.  
 
Podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, se navazujícím řízením rozumí řízení 
vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, 
jde-li o  
1. územní řízení,  
2. stavební řízení,  
3. společné územní a stavební řízení,  
4. opakované stavební řízení,  
5. řízení o dodatečném povolení stavby,  
6. řízení o povolení hornické činnosti,  
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,  
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,  
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,  
10. řízení o vydání integrovaného povolení,  
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,  
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů,  
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z 
řízení podle bodů 1 až 12, a  
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru 
nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,".  
 
Podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., „pokud se podáním písemného oznámení 
přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle 
§ 9b odst. 1, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bod 2, stává se účastníkem navazujícího řízení. 
 
Podle ustanovení § 3 písm. i) bod 2, je „dotčenou veřejností“ osoba, která může být rozhodnutím 
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vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech. 
 
Závěr: Při splnění výše uvedených právních předpisů mohou být spolky -  dříve občanská sdružení, 
účastníky „navazujícího řízení“, tedy jak územního tak stavebního řízení, případně společného 
územního a stavebního řízení, pokud toto řízení bude navazujícím řízením ve smyslu ustanovení § 3 
písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. 
 
 
V Hradci Králové dne 21. 09. 2018 
 
Vypracovala: Dr. Jana Řezníčková 
 
 
 
  

 


