
Zápis 

z odborného semináře pracovníků stavebních úřadů Královéhradeckého kraje, 

který se konal dne 25. června 2015 v sále Jana Letzela v budově Královéhradeckého kraje 

 

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

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, přivítal přítomné zástupce stavebních úřadů 

i přednášející z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

2) S informací k novele zákona č. 100/2001 Sb., EIA, vystoupil Dr. Ing. Richard Veselý, z odboru 

životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí. Prezentace jeho vystoupení 

je vyvěšena na webových stránkách oddělení stavebního řádu KÚ KHK. 

3) S informacemi k novele zákona č. 41/2015 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

vystoupila Ing. Kateřina Beranová, odbor životního prostředí KÚ KHK. Prezentace jejího 

vystoupení rovněž na webových stránkách oddělení stavebního řádu KÚ KHK. 

4) K problematice dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území 

(zalesňování) vystoupila Dr. Řezníčková. Informovala o tom, že byly podány zásadní připomínky 

k připravované novele zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, 

autorizovaných inženýrů a techniků, s tím, že připomínky nebyly dosud vypořádány – 

požadavek rozšíření § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o obor „změny druhu pozemku“, aby se 

odstranily přetrvávající pochybnosti, která autorizovaná osoba je oprávněna zpracovat 

dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o změně využití území. 

5) Ing. Pacák podal informace o připravované novele stavebního zákona, novelizované znění 

stavebního zákona k nahlédnutí na datovém prostoru KÚ KHK – všem stavebním úřadům bylo 

zasláno přístupové heslo a kód pro vstup do této aplikace. Připomínky k novele stavebního 

zákona stavební úřady zašlou do 10. července na KÚ KHK, odbor územního plánování 

a stavebního řádu. 

6) Ing. Pacák upozornil na Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje a na Usnesení vlády České 

republiky č. 22 k Politice architektury a stavební kultury České republiky. 

7) Metodika Ministerstva životního prostředí – ochrana rorýsů. 

8) Byly prezentovány aktuální judikáty správních soudů. Jejich čísla jsou rovněž přílohou tohoto 

zápisu. 

9) V diskuzi byly zodpovězeny dotazy zástupců stavebních úřadů. 

 

V Hradci Králové dne 30. 6. 2015 

Zapsala: Dr. Řezníčková 

Přílohy:  

- prezentace k novele zákona č. 41/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF 

- prezentace k novele zákona č. 100/2001 Sb., EIA 

- prezentace k Aktualizaci PUR 

- prezentace k Politice architektury a stavební kultury 

- Metodika MŽP – ochrana rorýsů 

- Aktuální judikáty správních soudů 


