
Zápis 

Z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje, který se uskutečnil 

dne 30. června 2016 

 

1) Seminář zahájil vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje Ing. Milan Pacák, který přivítal přítomné a podal úvodní informace 

o průběhu semináře. 

2) Ing. Pacák se úvodem věnoval problematice obsahu dokumentací zpracovávaných 

autorizovanými osobami pro potřeby řízení dle stavebního zákona. Připomněl zejména 

nejzávažnější nedostatky, kterými trpí dokumentace zejména pro územní řízení. Přednášející 

připomněl zejména nedostatky dokumentace v souvislosti s ustanovením § 90 písm. a) 

stavebního zákona – soulad s územně plánovací dokumentací. K tomu uvedl, že všechny 

územní plány obcí jsou k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje. Rovněž uvedl, že dokumentace musí obsahovat konkrétní odůvodnění, že záměr 

je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, zejména s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., a odůvodnění jejího souladu s obsahem závazných stanovisek 

dotčených orgánů. Vyjádřil se rovněž ke zjištěným nedostatkům ve výkresové části 

dokumentace pro umístění staveb. Podrobněji v přiložené prezentaci. K výše uvedené 

problematice se vyjádřili i zástupci ČKAIT Ing. Havlišta, Ing. Rusek a Ing. Peterka. 

K problematice se vyjádřili rovněž zástupci některých stavebních úřadů. 

3) Zástupci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního představili produkty ČUZAKu, a to 

dle prezentace, která je rovněž přílohou tohoto zápisu. Pro účastníky semináře připravili 

informační materiály. Rovněž byla přednesena problematika obnovy operátu v souvislosti 

s novým mapováním – narovnání evidenčního stavu katastru nemovitostí ve vazbě na změny 

staveb. Prezentace přílohou tohoto zápisu. 

4) Zástupce Úřadu práce pí. Máslová prezentovala aktuální problematiku zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, z hlediska aktuálních případů.  

5) Zástupce KÚ informovala o aktuálních rozsudcích správních soudů, zejména Nejvyššího 

správného soudu vydaných v roce 2016 a v prezentaci uvedla zásadní právní věty, které 

rozsudky obsahují. Prezentace na stránkách přístupných stavebním úřadům 

Královéhradeckého kraje. 

 

V Hradci Králové dne 27. 7. 2016 

 

Přílohy:   

1) Problematika obsahu dokumentací 

2) Produkty ČUZAK 

3) Obnova operátu + Reklamace údajů z ISKN do ISÚI 

4) Metodika k § 77 zákona č. 258/2000 Sb. 


