
Zápis 

z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého 

kraje ze dne 19. 12. 2013 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil 

jednodenní seminář pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu přeneseného výkonu 

státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. 

1) Vedoucí odboru Ing. Milan Pacák přivítal pracovníky stavebních úřadů i přednášející 

na semináři. Zároveň požádal zástupce stavebních úřadů, aby v termínu do 31. 1. 

2014 vyplnili dotazník veřejného ochránce práv, který jim byl předán při prezenci a 

zaslali na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a 

stavebního řádu. Dotazník se týká vyplnění údajů o tom, kolik rozhodnutí o uložení 

povinnosti ve veřejném zájmu dle stavebního zákona měly vykonat stavební úřady 

v letech 2012 a 2013 a jeho zaslání. Rozhodnutím o uložení povinnosti ve veřejném 

zájmu dle stavebního zákona se rozumí rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby, 

rozhodnutí vydávaná v rámci stavebního dozoru, a rozhodnutí vydávaná v rámci 

zvláštních pravomocí stavebního úřadu – viz dotazník. Stavebním úřadům, které se 

semináře nezúčastnily, bude dotazník zaslán. Formulář dotazníku v příloze zápisu. 

2) Odbornou část programu zahájil zástupce Asociace dodavatelů montovaných domů  

Ing. Jan Moravec. Přiblížil problematiku dřevostaveb zejména z hlediska dodržování 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zejména požární 

vlastnosti, hygienickou nezávadnost, akustické vlastnosti, tepelně technické 

parametry, statické parametry atd., a to v souvislosti s vyhláškou č. 268/2009 Sb. Ze 

strany pracovníků stavebních úřadů byly položeny dotazy tykající se například 

životnosti dřevostaveb, jejich ceny, rychlosti provedení stavby a další. Přednesená 

problematika je obsahem prezentace, která je přílohou tohoto zápisu. 

3) K tématu aktuální problematiky na úseku požární ochrany vystoupil zástupce 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Ing. arch. Josef Petrák, 

který se zaměřil především na problematiku týkající se tzv. „veřejně přístupných 

přístřešků“ z hlediska provádění požárního dozoru. K problematice je v příloze 

k dispozici metodické stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru 

územního plánování a stavebního řádu. 

4) Aktuální problematiku týkající se zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, přednesl 

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje Ing. Milan Pacák, který se zaměřil zejména na ustanovení 

občanského zákoníku, která mají přímý vztah ke stavebnímu zákonu. 

5) Zástupci Aktivu autorizovaných inspektorů při ČKAIT Ing. Kaderka a Ing. Marcela 

Koukolová přednesli ve svém příspěvku některé otázky týkající se činnosti 

autorizovaných inspektorů a závěrem zdůraznili možnost spolupráce stavebních úřadů 

a autorizovaných inspektorů.   

6) V souvislosti s novelou stavebního zákona vedoucí odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Milan Pacák upozornil 



na aktuální judikáty správních soudů, které doplnil komentářem. Přehled 

jednotlivých judikátů, které byly prezentovány, je v příloze tohoto zápisu. 

7) Ing. Milan Pacák upozornil na Systém stavebně technické prevence a na oznamovací 

povinnost dle § 152 - § 158 stavebního zákona. V příloze tohoto zápisu je metodika 

Systému stavebně technické prevence a formulář pro oznamování mimořádných 

událostí.   

8) Na závěr proběhla diskuze k předneseným tématům a konkrétní dotazy pracovníků 

jednotlivých stavebních úřadů.  

 

Zapsala: dne 9. 1. 2014  

Dr. Jana Řezníčková 

vedoucí oddělení stavebního řádu  

 

 

 

přílohy: 

-  dotazník veřejného ochránce práv 

 - prezentace Asociace dodavatelů montovaných domů 

- metodické stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k problematice „veřejně 

přístupných přístřešků“ 

- přehled judikátů správních soudů 

- metodika SSTP + formulář 


