
Zápis 

z odborného semináře pro pracovníky stavebních úřadů Královéhradeckého kraje, 

který se konal dne 15. prosince 2016 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 

 

1) Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje Ing. Milan Pacák přivítal pracovníky stavebních úřadů a starosty a zástupce obcí, kterých 

se bude týkat problematika revize katastru nemovitostí. 

2) Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje Ing. Milan Pacák poskytl aktuální informace k připravované novele stavebního zákona 

(materiály v přiloženém zaheslovaném .zip archivu, heslo bude zasláno e-mailem) 

3) Zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pan Jaroslav Slovák přednesl aktuální 

informace týkající se posuzování staveb a stavebních úprav z hlediska ochrany před pronikáním 

radonu. Podal informace k novému zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, účinnost 1. 1. 

2017, zejména § 98 a § 99 nového atomového zákona, § 152 zákona č. 183/206 Sb., stavební 

zákon a § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Důraz byl kladen na 

stavební úpravy spočívající v zateplení staveb, a to zejména školek, školských a zdravotnických 

zařízení. V té souvislosti je od 1. 1. 2017 účinný i zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

4) Zástupkyně Státního ústavu radiační ochrany, paní Ivana Fojtíková, prezentovala příspěvek 

týkající se ozáření z přírodních zdrojů záření, měření ve stavbách a hodnocení ozáření. 

Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

5) Zástupce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v Hradci Králové, pan Pavel Hylas, 

seznámil pracovníky stavebních úřadů s problematikou připravované revize katastru 

nemovitostí a rovněž související s obnovou katastrálního operátu. V té souvislosti byli na 

seminář pozváni i starostové obcí, kde by měla revize katastru proběhnout nejdříve. Podle § 35 

zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, proběhne revize katastru nemovitostí, která bude 

spočívat v porovnání skutečného stavbu v terénu se stavem dle evidence katastru nemovitostí, 

aby došlo k eliminaci staveb, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí. 

6) Vedoucí oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dr. Jana 

Řezníčková seznámila pracovníky stavebních úřadů s aktuálními judikáty správních soudů. 

Prezentace je přílohou tohoto zápisu (v přiloženém zaheslovaném .zip archivu). 

 

 

Přílohy:  Prezentace „Revize katastrálního operátu“ 

 Prezentace „Radon podle Nového atomového zákona“ 

 prezentace „Ozáření z přírodních zdrojů záření“ 

 seznam aktuálních judikátů správních soudů včetně právních vět - v přiloženém 
zaheslovaném .zip archivu 

Novela stavebního zákona – materiály v přiloženém zaheslovaném .zip archivu 

V Hradci Králové dne 15. 12. 2016 

Zapsala: Dr. Jana Řezníčková 


