
Zápis 

z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů 

Královéhradeckého kraje ze dne 18. 12. 2014 

 

 

1) Poradu zahájil Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 

řádu. 

2) Vedoucí odboru podal aktuální informace k připravované novele stavebního zákona, 

jedná se o prioritu, navrhuje se: jednotné rozhodnutí, rozšíření záměrů, které lze 

povolovat jen na ohlášení, novela v posuzování vlivů na ŽP, zkrácení doby pro soudní 

přezkum opatření obecné povahy (UP), změna v ustanovení § 129 – odstraňování 

staveb. 

3) Zástupce Národní rady zdravotně postižených upozornil na aktuální problémy při 

aplikaci vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jeho příspěvek je přílohou tohoto 

zápisu. 

4) Vedoucí odboru připomněl problematiku „zateplení“ vnějších plášťů budov, 

upozornil na ustanovení § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, kde je uvedeno, že za 

„stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby“. Vzhledem k tomu, že podle 

§ 79 odst. 6 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce, je nutno posuzovat, zda se nejedná 

o takovou stavební úpravu, která vyžaduje z hlediska povolovacího souhlas 

s ohlášením dle § 104 odst. 1 písm. k) nebo o stavební úpravu, pro kterou je nutno 

vydat stavební povolení. Přitom nutno respektovat otázku případného zvýšení 

požární nebezpečnosti staveb – viz Metodický pokyn MMR z července 2014 – 

„Požární pojmy ve stavebním zákoně, str. 9 – 14, a porovnat s předloženou 

dokumentací. Jestliže byly dle výše uv. tabulky Metodického pokynu použity 

materiály, které negativně neovlivňují požární bezpečnost, pak lze postupovat podle 

§ 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, jestliže použité materiály budou mít 

negativní vliv na požární bezpečnost, pak nutno zvážit, zda lze použít § 104 odst. 1 

písm. k) stavebního zákona (u rodinných domů do 150 m2) nebo zda je nutno vydat 

stavební povolení – zejména ostatní bytové domy. Při záměru realizovat zateplení 

nutno rovněž posoudit otázku vzhledu - změna vzhledu je definována v Metodickém 

pokynu MMR „Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými 



spotřebiči paliv“. Současně nutno řešit otázku odstupů od sousedních pozemků 

a staveb – viz § 25 odst. 1, odst. 2 (7 m mezi RD), § 25 odst. 4 – sklápění. Pokud po 

zateplení by stanovené odstupy nebyly dodrženy, nutno žádat o výjimku. Při 

posuzování žádosti nutno rovněž posoudit § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – 

pokud by zateplení přesáhlo na sousední pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka, 

nutno předložit smlouvu o právu provést stavbu. Stavební úřady podle § 132 odst. 1 

stavebního zákona vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných 

zájmů. 

5) Výrobky plnící funkci stavby – mobilní domy, maringotky apod. – vedoucí odboru 

připomněl ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona, které stanoví, že „za stavbu se 

považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je 

stavba pro reklamu“. Výrobek plnící funkci tedy podléhá režimu stavebního zákona. 

Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. nevyžaduje souhlas s ohlášením ani stavební 

povolení, z hlediska umístění minimálně územní souhlas. Při posuzování dle § 96 

stavebního zákona, zejména dle § 96 odst. 4, je nutno zkoumat i zda je umístění 

výrobku plnícího funkci stavby v souladu s ustanovením § 90 stavebního zákona – 

soulad s územním plánem, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky 

na výstavbu, tedy zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., ale i vyhl. č. 268/2009 Sb. § 8, § 10 

odst. 5, § 11, § 18 a další. Umístění musí být v souladu s § 18 odst. 5 stavebního 

zákona a s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. Hlavním kriteriem pro posouzení, 

zda se jedná o výrobek plnící funkci stavby, je posouzení, zda výrobek plní funkci 

stavby, jejímž základním atributem je trvalé a dlouhodobé umístění na pozemku. 

Naopak ustanovení § 3 odst. 2 stavebního zákona výslovně stanoví, že „zařízení 

o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu“. 

6) Vzdělávání úředníků – referentka odboru Bc. Očenášková podala informace o tom, 

jak bude probíhat vzdělávání úředníků stavebních úřadů, organizované ze strany 

MMR. 

7) Byla podána informace o aktuálních rozsudcích správních soudů a nálezu Ústavního 

soudu: Usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/13 ze dne 14. 10. 2014 – Má-li 

být v platném územním plánu nově zaveden limit využití území mj. indexem podlažní 

plochy či změněny hodnoty již existující regulace, je nutno postupovat dle § 188 

odst. 3 věta prvá zákona č. 183/2006 Sb., tedy přijmout takovou změnu formou 

opatření obecné povahy. Věta druhá a třetí citovaného ustanovení se pro tyto 

případy neuplatní. 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15A 108/2013-138 z 8. 10. 2014 - 
historicky první žaloba k ochraně veřejného zájmu dle § 66 s.ř.s. podaná veřejným 
ochráncem práv. Soud zrušil rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, kterými byla 
povolena stavba fotovoltaické elektrárny na území obce Moldava. Dle § 66 odst. 3 s.ř.s. je 
veřejný ochránce práv oprávněn podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, jestliže 



prokáže závažný veřejný zájem k jejímu podání, přičemž takovou žalobu může podle § 72 
odst. 2 s.ř.s. podat do tří let od právní moci rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 
Zájmy, jejichž ochrany se žalobce v daném případě dovolával, byly zájem na příznivém 
životním prostředí a zájem na dodržování předpisů stavebního práva (zejména ochrana 
nezastavěného území). Jedná se o zájmy směřující k určitému obecnému blahu či zájmy 
směřující k naplnění cílů prospěšných pro společnost. Jsou to současně zájmy, jejichž 
ochranu v rámci konkrétního územního či stavebního řízení má zajišťovat příslušný 
stavební úřad jako orgán veřejné moci (byť i třeba zprostředkovaně prostřednictvím 
zajištění vypracování podkladových vyjádření stanovisek a rozhodnutí). V ustanovení § 66 
odst. 3 s.ř.s. je použito obratu „závažný veřejný zájem“. Závažnost dle soudu zdůrazňuje, 
že se v daných případech nemůže jednat o jakýkoliv veřejný zájem, ale že je požadována 
určitá vyšší intenzita zásahu do zájmu chráněného právními předpisy nebo že se jedná 
o určitý kvalifikovanější zájem. V daném případě dospěl soud k závěru, že tento 
požadavek byl u veřejných zájmů, na jejichž ochranu žalobce vystoupil podanou žalobou, 
naplněn. V případě veřejného zájmu na ochraně příznivého životního prostředí spočívá 
závažnost tohoto zájmu ve skutečnosti, že žalobce tvrdí porušení kogentních ustanovení 
právních předpisů sloužících k ochraně příznivého životního prostředí.  

Rozsudek NSS č.j. 1 As 128/2014 z 8. 10. 2014 - oznámení změny v užívání dočasné 
stavby. V řízení o změně v užívání stavby podle § 127 odst. 3 stavebního zákona z roku 
2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012 není oznamovatel změny, kromě výslovně 
definovaného případu změny v užívání stavby spojené se změnou stavby dle § 126 odst. 4 
stavebního zákona z roku 2006, povinen dokládat též souhlas vlastníka pozemku s touto 
změnou, resp. soukromoprávní titul (v tomto případě platnou nájemní smlouvu) 
k tomuto pozemku. Institut změny v užívání stavby, bez ohledu na to, o jakou změnu se 
jedná, má stavebnímu úřadu sloužit k posouzení dalšího užívání stavby ze „stavebních“ 
hledisek dle § 126 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, nikoliv k posouzení osudu 
stavby z hledisek soukromoprávních, včetně posouzení, zda se již jedná o stavbu 
neoprávněnou.  

Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp.zn. 30A 76/2012 z 25. 7. 2014 týkající se umístění 
stavby ZEVO Chotíkov. Judikát byl již diskutován na minulém setkání ohledně námitky 
podjatosti vznesené v řízení. Soud přihlédl k charakteru záměru a obsahu „Dohody 
o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady 
v Plzeňském kraji“, jejíž stranou byl kromě Plzeňské teplárenské, a.s., Statutárního města 
Plzeň a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje i Plzeňský kraj.  

Rozsudek NSS sp.zn. 2 As 69/2014 z 20. 11. 2014 týkající se ust. § 172 SZ a účasti na 
ohledání místa. NSS přisvědčil výkladu, že pokud není účastníkům řízení o dodatečném 
povolení umožněna účast ohledání místa, jsou krácena jejich práva.  

Rozsudek Městského soudu v Praze sp.zn. 8A 75/2010 z 3. 12. 2014 – protiprávně 
pořízené důkazy stavebním úřadem, který dle § 172 SZ vstoupil do obydlí bez vědomí 
vlastníka. Samotná skutečnost, že nezkolaudovaná stavba je využívána, neopravňuje SÚ 
ke vstupu dle § 172 SZ.  

Rozsudek NSS sp.zn. 10 As 54/2014 z 30. 10. 2014 – umístění stavby bytového domu 
a námitky proti hlukové zátěži.  

 

8) Zástupkyně odboru seznámily účastníky semináře s používáním aplikace týkající se 

„Problematiky analytických podkladů ve vztahu k ochraně veřejných zájmů 

v kompetenci Ministerstva obrany“. Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 



9) Problematika zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle § 33a „jiným 

obytným prostorem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, který je na základě 

smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu určen pro bydlení a který zároveň 

splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb. 

Ustanovení § 33b odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb. stanoví požadavky, jaké musí „jiný 

než obytný prostor“ splňovat pro účely doplatku na bydlení. Podle § 33b odst. 2 

kontrolu, zda jiný než obytný prostor splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, 

provádí pro účely tohoto zákona na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný 

stavební úřad. Podle § 33b odst. 3 „při provádění kontroly podle odstavce 2 se 

postupuje podle ustanovení zákona o kontrole.  

10) Na dotaz stavebního úřadu týkající se doručování obálkami s modrým pruhem uvádí 

odbor ÚP KÚ KHK odkaz na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7As 53/2001 ze 

dne 25. 8. 2011, podle něhož „písemnost může být podle § 14 odst. 1 správního řádu 

účinně doručena fikcí jen za podmínky, že byla po uplynutí desetidenní úložní doby 

podle § 23 odst. 4 správního řádu vložena do domovní schránky nebo na jiné vhodné 

místo, nevyloučil-li to správní orgán a bylo-li to možné“. Vzhledem k uvedenému je 

tedy nutno používat pro doručování obálky s modrým pruhem, kde je nutno křížkem 

označit volbu „vložit do schránky“. 

 
Přílohy: Prezentace Národní rady zdravotně postižených 

Prezentace Problematiky ÚAP ve vztahu k ochraně veřejných zájmů v kompetenci 

Ministerstva obrany 

Metodický pokyn MMR  „Požární pojmy ve stavebním zákoně“ 

Metodický pokyn MMR „Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo 

instalovanými spotřebiči paliv“ 

 
 
 
 

 
Zapsala dne 12. 1. 2015 Dr. Jana Řezníčková 


