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§ 171  SZ   STÁTNÍ    DOZOR

• Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

(1) Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonávají 
krajské úřady jako orgány územního plánování, úřady územního plánování a stavební 
úřady. 

Při výkonu této působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto zákona, právních 
předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a 
rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

(3) V případě zjištění nedostatků orgán uvedený v odstavci 1, se zřetelem na 
jejich charakter a následky či možné následky, vyzve ke zjednání nápravy nebo 
rozhodnutím uloží povinnost zjednat nápravu v přiměřené lhůtě; v rozhodnutí může 
do doby zjednání nápravy pozastavit nebo omezit výkon činnosti, při níž dochází k 
porušování právní povinnosti.



§ 89 SPŘ  POSTUP ODVOLACÍHO ORGÁNU 

• (2) Odvolací správní orgán přezkoumává soulad 
napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí 
předcházelo, s právními předpisy. 

• Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v 
rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, 
vyžaduje-li to veřejný zájem. 

• K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít 
vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, 
popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením 
není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným 
úředním postupem.



§ 15 SPRŘ   Vedení řízení a úkony správních orgánů

Vedení řízení 

• Úkony správního orgánu v řízení provádějí úřední osoby 
oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu 
nebo pověřené vedoucím správního orgánu (dále jen 
"oprávněné úřední osoby"). 

• O tom, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou, se 
provede záznam do spisu a správní orgán o tom účastníka řízení 
na požádání informuje. Oprávněná úřední osoba na požádání 
účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební nebo 
obdobné označení a ve kterém organizačním útvaru správního 
orgánu je zařazena.



§ 329     TRESTNÍHO   ZÁKONA
• Zneužití pravomoci úřední osoby

• (1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě 
nebo jinému neoprávněný prospěch

• a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, 

• b) překročí svou pravomoc, nebo

• c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

• bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

• (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

• a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

• b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, 
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

• c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo 
jiného orgánu veřejné moci,

• d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

• e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, 
nebo

• f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

• (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

• a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

• b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

• (4) Příprava je trestná.



§ 22 SZ PROJEKTANT
• § 22  Veřejné projednání

• (1) Veřejné projednání při pořizování územně plánovací dokumentace nařizuje 
pořizovatel. Je-li to účelné nebo vyžaduje-li to rozsah řešeného území, nařídí 
pořizovatel více veřejných projednání na jím určených místech. Pro počítání lhůt 
stanovených zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného projednání.

• (2) O průběhu veřejného projednání vede pořizovatel písemný záznam.
• (3) Při veřejném projednání se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují 

písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je 
uplatňuje, a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání. Stanoviska, 
námitky a připomínky podané písemně před veřejným projednáním se v záznamu 
uvedou s odkazem na jejich znění, které se k záznamu připojí.

• (4) Pořizovatel vždy při veřejném projednání zajistí ve spolupráci s fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve 
výstavbě14) (dále jen "projektant") výklad územně plánovací dokumentace.

____________________ 
• 14) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů



§ 159  SZ  PROJEKTANT
• § 159 Projektová činnost ve výstavbě

• (1) Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s 
příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

• (2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních 
předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 
stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, 
popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li 
projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je 
povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo 
specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za 
projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

• (3) Dokumentaci ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a 
k) může kromě projektanta zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání 
stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s 
maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb. Na tuto osobu se 
přiměřeně vztahuje ustanovení odstavce 2.



§ 18 SZ ve vztahu k § 2 odst. 1 písm. k) bodu 
2. SZ a § 2 odst. 2 písm. a) bod 20.  

§ 18 odst. 
((5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a 

jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro 
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 
dokumentace výslovně nevylučuje.

§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2:
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými 
pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 
vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 
zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody;



§ 31 odst. 4, § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 a 
§ 61 odst. 2 a 3   

PÚR       ZÚR        ÚP         RP 



§ 31 odst. 4, § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 a §
61 odst. 2 a 3 

• 4) Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání 
zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území.

• (5) Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a 
vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v 
území.

• (5) Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu 
zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro 
vydávání územních rozhodnutí. 

• (2) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu 
územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační 
plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační 
plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní 
rozhodnutí v nezastavěném území.



§ 188a SZ
(1) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, 

územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo 
zóny, lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2020, 
umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření 
uvedených v § 18 odst. 5 také

• a) stavby, pro které byly podle právních předpisů platných a účinných k 31. 
prosinci 2006 pravomocně povoleny stavby technické infrastruktury,

• b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. 
prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,

• c) stavby pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky 
v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným stavebním 
pozemkem,

• d) stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení; stavba pro 
zemědělství může mít nejvýše tři samostatné byty, přičemž součet podlahových 
ploch bytů smí v tomto případě činit nejvýše jednu třetinu celkové podlahové 
plochy stavby, nejvýše však 300 m2 

• e) stavby občanského vybavení na pozemcích, které mají společnou hranici 
s pozemky v zastavěném území; pozemek, na kterém je stavba umisťována, 
může mít rozlohu nejvýše 5000 m2.

• (2) Stavby uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) lze umisťovat jen se 
souhlasem zastupitelstva obce, na jejímž území má být stavba umístěna. 
Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové 
stavby. V řízení o umisťování těchto staveb má zastupitelstvo obce postavení 
dotčeného orgánu; v tomto případě není obec účastníkem řízení.



PŘÍLOHA SZ
• Čl. II zákona č. 350/2012 Sb. 

• Přechodná ustanovení

• 1. Obsahuje-li vymezené zastavěné území zákres nezastavitelných 
zemědělských pozemků podle dosavadních právních předpisů, tato část 
vymezení se nepoužije. 

• 3. Část zásad územního rozvoje, ve které bylo uloženo prověření využití 
územní studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v jejich využití podle 
dosavadních právních předpisů, se nepoužije a při nejbližší aktualizaci musí být 
z této dokumentace vypuštěna.

• 4. Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být 
její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této 
dokumentace vypuštěny; toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území a u regulačního plánu na dokumentaci vlivů.



OBSAH ÚP
• Vyhl. č . 500/2006 Sb.,            Příloha č. 7  

• I. Obsah územního plánu
• (1) Textová část územního plánu obsahuje
• a) vymezení zastavěného území,
• b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
• c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně,
• d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
• f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

• g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit,

• i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,



OBSAH ÚP
• (2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje……..

• c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do 
evidence územně plánovací činnosti,

• d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro 
jeho vydání,

• e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
• f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt6).
•

• (3) Grafická část územního plánu obsahuje
• a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic, zastavěného území, zastavitelných ploch, 

ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním 
regulačního plánu,

• b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch 
s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro 
dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze 
urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v 
samostatných výkresech,

• c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
• d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace)……….



ÚR – náležitosti grafické přílohy 

Ověřená grafická příloha obsahuje:
• Grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená 

stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část 
dokumentace podle přílohy č. 1 k vyhlášce o 
dokumentaci staveb - § 92 odst. 4 SZ. 

• U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště 
rozsáhlých lze doplnit půdorysné vyznačení stavby na 
mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.



DOKUMENTACE PRO ÚR
• Vyhl. č. 499/2006 Sb., Příl.1

• A.3 Údaje o území

• a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

• b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

• c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

• d) údaje o odtokových poměrech, 

• e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování,

• f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

• g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

• h) seznam výjimek a úlevových řešení,

• i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

• j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí



DOKUMENTACE PRO ÚR
• A.4 Údaje o stavbě

• a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
• b) účel užívání stavby,
• c) trvalá nebo dočasná stavba,
• d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.),
• e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
• f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů,
• g) seznam výjimek a úlevových řešení,
• h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.),

• i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

• j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
• k) orientační náklady stavby.



DOKUMENTACE PRO ÚR
• B.1 Popis území stavby

• a) charakteristika stavebního pozemku,
• b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
• c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
• d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
• e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území,
• f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
• g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
• h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu),
• i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.



DOKUMENTACE PRO ÚR
• B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

• Posouzení technických podmínek požární ochrany:
• a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení 

požárně nebezpečných prostorů,

• b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě 
jiného hasiva,

• c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně 
bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro 
provedení stavby,

• d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro 
požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek 
požární ochrany.



DOKUMENTACE  PRO ÚR
• B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí

• Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.). Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, 
hluk, protipovodňová opatření apod.

• C.2 Celkový situační výkres
• a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 
• b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
• c) hranice pozemků,
• d) hranice řešeného území,
• e) základní výškopis a polohopis,
• f) navržené stavby,
• g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a 

výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
• h) komunikace a zpevněné plochy,
• i) plochy vegetace.



DOKUMENTACE  PRO  ÚR

• C.3 Koordinační situační výkres

• a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která 
je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

• b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
• c) hranice pozemků, parcelní čísla,
• d) hranice řešeného území,
• e) stávající výškopis a polohopis,
• f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
• g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného 

terénu; maximální výška staveb,
• h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
• i) řešení vegetace,
• j) okótované odstupy staveb,
• k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
• l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 

apod.,
• m) maximální zábory (dočasné / trvalé),
• n) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
• o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.



DOKUMENTACE  PRO  ÚR
• C.4 Katastrální situační výkres
• a) měřítko podle použité katastrální mapy,
• b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
• c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

• E . Dokladová část
• Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

• E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
• E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
• E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
• E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
• E.3 Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, 

který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická 
dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení 
požadavků na stavby

• E.4 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů4)

• E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace

•



§ 169 SZ VÝJIMKY
• § 169 Obecné požadavky na výstavbu

• (1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat
záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené 
prováděcími právními předpisy.

• (2) Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního 
plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení 
prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen 
pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. 
Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na 

• výstavbu.
• (3) O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a 

regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel. O výjimce z obecných požadavků na využívání území 
při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad 
příslušný rozhodnout ve věci.

• (4) O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.

• (5) Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s územním, 
stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona; nemusí však být ukončeno společným správním 
aktem.

• (6) Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odstavců 2 až 5 lze vydat jen v 
dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních 
předpisů, kterých se odchylné řešení týká.



§ 18 SZ – cíle územního  plánování
• (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 

ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích. 

• (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál 
rozvoje. 

• (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

• (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou 
složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

• (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně 
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací 
dokumentace výslovně nevylučuje. 

• (6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání.



§ 19 SZ-úkoly územního plánování
• (1) Úkolem územního plánování je zejména

• a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 
• b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 
• c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 

ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

• d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,

• e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území,
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),

• g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a to přírodě blízkým způsobem,

• h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
• i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
• j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
• k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
• l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
• m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy záměrů na území a 

navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
• n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
• o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče. 

• (2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k 
tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.



§20  Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

• § 20odst. 2

• (2) V zastavěném území obce, která nemá územní plán, územní plán obce, 
regulační plán nebo územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze 
vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro 
stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a 
pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství; 
vymezování jiných pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné, jen 
pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty 
stanovené jinými právními předpisy.

• (5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
• c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 

zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
• 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
• 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

• 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 
vypouštění do jednotné kanalizace.



§ 23 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

• § 23odst. 1
• Obecné požadavky na umisťování staveb

• (1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo
umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury2) a
pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku
umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení
přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

• Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry,
provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na
přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru
stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní
obslužnost, parkování a přístup požární techniky.



§ 25 Vyhlášky č. 501/2006 Sb

• Vzájemné odstupy staveb

• § 25 odst.1 Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické,
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových
a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní
ochrany, prevence závažných havárií19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a
na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a
užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti,
například technickou infrastrukturu.

• § 25 odst. 2 Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí
být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být
menší než 2 m.

•

• Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými
domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných
místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

Nelze stavět na hranicích pozemků



§25 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

• § 25
• Vzájemné odstupy staveb

• § 25 odst.4
• Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení

okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň
výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů
staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi
stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v
prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

• Viz následující obrázek:



§25 Vyhlášky č. 501/2006 Sb

Vzájemné odstupy staveb

§ 25 odst.5 Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a
podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být
od společných hranic pozemků menší než 2 m.

§ 25 odst. 6 S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici
pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním
rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici
pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být
zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední
pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

§ 25 odst. 8 Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici
mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od
hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.
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• § 1 Předmět úpravy

• (1) Tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které 
náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.

• § 2
• (1) Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn

dokončených staveb, udržovacích prací, změn v užívání staveb, u 
dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které jsou 
kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo 
památkových zónách, pokud to závažné územně technické nebo 
stavebně technické důvody nevylučují.

• (2) Požadavky obsažené v částech druhé až páté této vyhlášky platí 
pro všechny druhy staveb a zařízení, které náleží do působnosti 
obecných stavebních úřadů, není-li v její části šesté uvedeno jinak.
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§ 8 - základní požadavky na stavby

• mechanická odolnost a stabilita

• požární bezpečnost

• ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních   
podmínek a životního prostředí

• ochrana proti hluku

• bezpečnost při užívání

• úspora energie a tepelná ochrana 
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• § 9 Mechanická odolnost a stabilita
• (1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit
• a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby,
• b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost 

stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,
• c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce,
• d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na 

komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,
• e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,
• f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského 

činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,
• g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního 

toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení,
• h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků
• (2) U staveb sloužících k zajištění zásobování odběratelů energií a dalších vybraných staveb, jejichž vlastnosti nemohou 

budoucí uživatelé ovlivnit12), musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani 
dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku.

• (3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po 
dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a 
to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

• (4) Stavby umístěné na území v dosahu účinků hlubinného dobývání nebo v dosahu seizmických účinků se navrhují též s 
ohledem na předpokládané deformace základové půdy, způsobené projevy důlní nebo seizmické činnosti na povrch.

• (5) V záplavovém území
• a) konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, musí být navrženy na mimořádné zatížení, 

zejména při povodni a jejím opadnutí,
• b) při povodni musí stavebně technické řešení staveb umožňovat gravitační odtok vody z nejnižšího podlaží nebo musí být navrženo

zařízení pro jednoduché odčerpávání vody z budov,
• c) nejnižší obytné podlaží se navrhuje tak, aby nosná konstrukce podlah byla nad úrovní hladiny rozhodné pro stanovení záplavového 

území,
• d) pokud je stavba, některá její část nebo součást chráněna před vniknutím vody při povodni, musí být odolná také proti vyplavání a 

překlopení. Pro podzemní nádrže na látky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, je požadován stupeň 
bezpečnosti 2 a vyšší nebo posouzení mezních deformací připojovacích potrubí.
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§ 10 všeobecné požadavky pro ochranu zdraví,
zdravých životních podmínek a životního prostředí

odst. 5 světlá výška místnosti 

2,6 m – obytné a pobytové místnosti

2,3 m – v podkroví

odst. 6 každý byt musí mít alespoň jednu 
záchodovou mísu a   jednu koupelnu   
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§ 11 denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

• obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení
obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání
venkovním vzduchem,

• obytné místnosti musí mít zajištěno vytápění s možností
regulace vnitřní teploty,

• v pobytových místnostech vzhledem k danému účelu by
měly být požadavky obdobné jako u obytných místností,

• v místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv musí
být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu.
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• § 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění

• (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, 
umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti 
hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

• (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.

• (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s 
normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty

• (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti 
na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.

• (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být 
dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v 
době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální 
intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve 
vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.

• (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu 
rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.

• (7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s 
normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně 
vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.

• (8) Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně odvětrány.

• (9) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami a musí být 
odvětrány.
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• § 12
• (1) Byty a další místnosti obytných budov a pokoje ubytovacích zařízení nesmí být větrány do 

společných prostor a prostor komunikačních.

• (2) Větrání a denní osvětlení příslušenství bytu je přípustné i ze světlíkových a větracích šachet, 
mají-li půdorys nejméně 5 m2 a délku kratší strany nejméně 1500 mm. Jejich dno musí být přístupné, 
snadno čistitelné a musí mít odtok se zápachovým uzávěrem.

• (3) Do světlíkové nebo větrací šachty lze zaústit pouze větrání místností stejného charakteru v celé 
výšce šachty, šachtou nesmí být odváděny spaliny od spotřebičů paliv. Pouze v odůvodněných případech, 
při zachování funkce světlíkové nebo větrací šachty, v nich může být umístěn komín odpovídající 
normovým hodnotám.

• (4) Zastínění stávajících pobytových místností novými stavbami nebo jejich novými částmi se 
posuzuje podle činitele denní osvětlenosti roviny zasklení oken. Zastínění stávajících vnitřních prostorů se 
považuje za vyhovující, jsou-li dodrženy normové hodnoty. Zastínění nově navrhovaných pobytových 
místností se posuzuje podle činitele denní osvětlenosti na srovnávací rovině uvnitř těchto místností v 
souladu s normovými hodnotami. Zastínění stávajících i nových bytů se kromě výše uvedeného posuzuje 
podle oslunění v souladu s normovými hodnotami.

• (5) Při doplňování stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, popřípadě formou nástaveb a 
přístaveb, se posuzuje vliv na stínění okolních budov porovnáním se stavem při úplné souvislé zástavbě, 
zejména s výškovou úrovní zástavby a půdorysným rozsahem.
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• § 13
• Proslunění 

• (1) Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, 
které to svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom 
musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před oslněním, 
zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné 
činnosti.

• (2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho 
prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině 
součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při 
posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.

• (3) U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomů a 
koncových řadových domů má být součet podlahových ploch 
prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině 
součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu.
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• § 14
• Ochrana proti hluku a vibracím

• (1) Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách.

• (2) Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně 
uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny 
podmínky pro ochranu hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb.

• (3) Požadovaná vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn, příček a stropů mezi 
místnostmi je dána normovými hodnotami. Požadovaná kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí s 
podlahami je dána normovými hodnotami.

• (4) Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být v budovách s obytnými 
a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební 
konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby.

• (5) Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních 
prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí.
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• § 15
• Bezpečnost při provádění a užívání staveb

• (1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými 
místnostmi musí umožňovatpřepravupředmětůrozměrů1950×1950×800 mm; u staveb, 
ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu 
předmětů rozměrů 1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený požadavek se nevztahuje na 
rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

• (2) Technické vybavení staveb v záplavových územích musí být navrženo a 
provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické 
provedení trafostanic, hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí 
elektronických komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních vod ze 
staveb, zařízení kotelen16) na vytápění budov a strojoven výtahů budov pro bydlení a 
občanského vybavení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a 
funkčnost při možném zaplavení vodou při povodni.

• (3) Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a drahách.
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• § 16
• Úspora energie a tepelná ochrana

• (1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich 
vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou 
náročnost je třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a 
velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení 
budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality.

• (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a 
provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na 
jejich tepelnou ochranu splňující

• a) tepelnou pohodu uživatelů,
• b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov,
• c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov,
• d) nízkou energetickou náročnost budov.

• (3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány 
normovými hodnotami.
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• § 17
• Odstraňování staveb

• (1) Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému 
porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena 
stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

• (2) Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky 
nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.

• (3) Odstraňování staveb se musí provádět podle předem stanoveného 
technologického postupu a dokumentace bouracích prací.

• (4) Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny 
neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich 
rozplavování a odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem 
musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem.
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§ 38 vytápění

• kontrola, zda je instalován zdroj tepla,

• kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod
spalovacího vzduchu,

• odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších
škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a
zdraví osob.
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Nejmenší plochy pokojů v ubytovacím zařízení

§ 44 plocha pokoje u staveb ubytovacích zařízení

• odst. 1 písm. a)  8 m2 u jednolůžkového pokoje

12,6 m2 u dvoulůžkového pokoje

pokud má pokoj více než dvě lůžka, pro každé další
lůžko se nejmenší podlahová plocha pokoje
zvětšuje o 5 m2 .



§ 86  SZ  ŽÁDOST O UR

Vyhl. 503/2006 Sb., příloha č.1

• Část B bod .6

• Celková situace v měřítku katastrální mapy 
včetně parcelních čísel, se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaného umístění 
stavby/ změny stavby´, s vyznačením vazeb a 
účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic 
pozemků a sousedních staveb



§ 92 odst. 5 SZ  OBSAH UR
• Vyhl. č. 503/2006 Sb.,
• (§ 9 Rozhodnutí o umístění stavby
• (1) Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí2) a náležitostí stanovených v § 92 

stavebního zákona obsahuje 
• a) druh a účel umisťované stavby, 
• b) katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje, 
• c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, 
• d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,
• e) vymezení území dotčeného vlivy stavby.
• (2) Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí
• a) soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,
• b) urbanistické a architektonické podmínky pro zpracování projektové dokumentace, která bude řešit začlenění stavby do 

území, zachování civilizačních, kulturních a přírodních hodnot v území, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí,
• c) další podmínky pro projektovou přípravu stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona),
• d) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
• e) napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
• f) ochrana práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem,
• g) užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
• (3) V případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se stanoví, že u staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až h) 

stavebního zákona nebude k jejich provedení vyžadováno ohlášení (§ 78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o 
umístění stavby i podmínky pro provedení stavby.

• (4) V případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem (§ 117 odst. 1 
stavebního zákona), je toto označení obsahovou náležitostí rozhodnutí o umístění stavby.

• (5) Grafická příloha rozhodnutí o umístění stavby, ověřená stavebním úřadem, obsahuje celkovou situaci v 
měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů 
na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, a popřípadě vybranou část dokumentace podle 
přílohy č. 1 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých lze doplnit 
půdorysné vyznačení stavby na mapovém podkladě v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000.



POZNATKY Z  ROZHODOVACÍ PRAXE

• Dokumentace staveb svým obsahem nerespektuje požadavky vyhl. č. 499/2006  Sb.,

• Nesprávně stanovený okruh účastníků řízení, neuvedení kritérií na základě nichž byl 
vymezen

• Nerespektování právního názoru odvolacího orgánu

• Nerespektování obsahu závazných stanovisek dotčených orgánů

• Chybějící podmínky pro umístění stavby v území – vzájemné odstupy staveb a od 
hranic pozemků, výškové umístění

• Výjimky z požadavků OTP – chybějící odůvodnění, udělovány bez prokázání naplnění 
požadavku § 169 SZ požadovaným řešením

• Nevyhodnocení předložených stanovisek dotčených orgánů zda se obsahově jedná o 
závazná stanoviska nebo jen o pouhá sdělení

• Nedostatečné posouzení otázek spojených s posouzením zda se jedná o výrobek 
plnící funkci stavby či nikoliv

• Vymezení stavebního pozemku v UR

• Nedostatečné posouzení souladu záměru s obsahem PUR, ZUR, UP, RP, 

• Nedostatečné vymezení předmětu řízení u změn staveb



POZNATKY Z  ROZHODOVACÍ PRAXE

• Nedostatečné posouzení  otázky – zajištění přístupu ke stavbě, parkovacích a 
odstavných stání

• Přesah PNB na sousední pozemek

• Chybějící závazný posudek KHS § 77

• Odůvodnění rozhodnutí tvořené vyhodnocením otázek ochrany veřejných zájmů 
formou obecných proklamací

• Chybějící dokumentace bouracích prací


