
Zápis  
ze společného odborného semináře pracovníků  
úřadů územního plánování a stavebních úřadů 

Královéhradeckého kraje  

Odborný seminář se uskutečnil dne 

29. listopadu 2019 od 9:00 do 13:00 hodin 
 

v sále Jana Letzela č. 9-N2.906 (sál zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové. 

 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil 
seminář pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu přeneseného výkonu státní správy na 
úseku stavebního zákona. 
 
1) Zahájení semináře s úvodní informací o průběhu semináře – Ing. Milan Pacák, vedoucí 
odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
 
2) Problematika týkající se snižování energetické náročnosti budov a požadavky s tím 
spojené – § 7 zákona 406/2000 Sb. – přednášející Ing. Lenka Kretschmerová, PhD., vedoucí 
oddělení kontroly úspor energie, Státní energetická inspekce, Praha – prezentace je součástí 
tohoto zápisu 

 
3) Rekodifikace stavebního práva – odborná diskuse k paragrafovému znění návrhu nového 
stavebního zákona a změnovým zákonům, které byly zaslány pracovníkům měst a obcí 
vykonávajících agendu přeneseného výkonu státní správy na úseku stavebního zákona – 
termín pro připomínky 16.12.2019 – diskuzi vedl Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru ÚP KÚKHK 
 
4) Problematika delimitace pracovníků úřadů územního plánování a stavebních úřadů do nové 
soustavy orgánů stavební správy – přednášející 
- Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 
- Ing. Milan Pacák  
Prezentace je součástí tohoto zápisu. 
 
5) Aktuální informace z úseku územního plánování – přednášející Ing. Petr Háp, vedoucí 
oddělení územního plánování KÚKHK – materiály jsou součástí tohoto zápisu 
 
6) Aktuální judikatura správních soudů ve vazbě na rozhodovací činnost stavebních úřadů – 
přednášející Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru ÚP KÚKHK – prezentace je součástí tohoto 
zápisu 
 

 

Přílohy: 
Prezentace Problematika týkající se snižování energetické náročnosti budov 
Prezentace Delimitace 
Příloha Dotace IROP 
Příloha Dotační program KHK 
Příloha Kontroly na úseku územního plánování 
Příloha Vybrané části novely SZ na úseku ÚP 
Prezentace Aktuální judikatura správních soudů – r. 2019 
 
 
Zapsala: Dr. Jana Řezníčková 


