
Zápis 
 

 z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů 
Královéhradeckého kraje 

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 řízení a stavebního řádu, který 
se uskutečnil dne 22. června 2017 v sále Jana Letzela v prostorách Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje. 

 

1) Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje Ing. Milan Pacák přivítal pracovníky stavebních úřadů 
a informoval je o programu semináře. 

 
2) Problematika tzv. systémové podjatosti – pracovníci stavebních úřadů byli 

seznámeni s problematikou týkající se tzv. „systémové podjatosti“, současně 
byli informováni o zveřejnění metodického pokynu týkajícího se systémové 
podjatosti, a to na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, jehož 
součástí je přehled aktuální judikatury správních soudů v oblasti systémové 
podjatosti. Z tohoto metodického pokynu vyplývá povinnost zkoumat případnou 
systémovou podjatost „z moci úřední“. 

 
3) Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje Ing. Pacák informoval pracovníky stavebních úřadů 
o poznatcích z rozhodovací činnosti odvolacího orgánu. Z analýzy důvodů 
zrušených prvoinstančních rozhodnutí vyplývá, že nejčastějším důvodem jsou 
nedostatky dokumentace pro umístění stavby nebo projektové 
dokumentace. 
Prezentace je přílohou č. 1 tohoto zápisu 
 

4) Problematika umísťování samoobslužných skladů a lyžařských vodních 
vleků – právní povaha a režim dle stavebního zákona 
Prezentace je přílohou č. 2 a 3 tohoto zápisu tohoto zápisu 
 

5) Problematika výkonu povolání autorizovaného architekta, autorizovaného 
technika a autorizovaného inženýra – novela autorizačního zákona 
Společné stanovisko ČKAIT a MMR je přílohou č. 4 tohoto zápisu 
 

6) Spolupráce katastrálních úřadů, stavebních úřadů a úřadů územního 
plánování při revizi katastru nemovitostí – zástupci stavebních úřadů mohou 
své připomínky k dané problematice zaslat Krajskému úřadu do 30. června 2017 
Společný pokyn je přílohou č. 5 tohoto zápisu 
 

7) Aktuální judikatura správních soudů – vedoucí oddělení stavebního řádu 
Dr. Řezníčková informovala o aktuálních judikátech správních soudů za rok 2017  
Judikáty přílohou č. 6 tohoto zápisu – příloha zazipována, heslo pro přístup 
sděleno v průběhu semináře 
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8) Diskuze k předneseným bodům proběhla v průběhu semináře, kdy byl dán 

prostor i pro dotazy posluchačů. 
 
 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1 – Autorizovaná osoba – nedostatky dokumentace pro umístění stavby nebo 
projektové dokumentace 
Příloha č. 2 – Problematika samoobslužných skladů 
Příloha č. 3 – Problematika lyžařských vodních vleků 
Příloha č. 5 – Společný pokyn ČUZAK a MMR 
Příloha č. 6 – Aktuální judikáty správních soudů 
 
 
 
 
      

  

Zapsala: 
Dr. Jana Řezníčková 

vedoucí oddělení stavebního řádu 
 
V Hradci Králové 7. července 2017 

 

 


