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1. Stanoviska k některým otázkám
stavebně správním

3

nadřízený
všem
pracovníkům
útvarů
vykonávajících státní správu, který by také měl
koordinovaná stanoviska podepisovat, případně
určit k podepisování jinou oprávněnou osobu.
Tajemník z pozice své funkce by také nejlépe
mohl zajišťovat případné odstraňování rozporů.
Vhodným orgánem by mohl i být odbor životního
prostředí, který vydává nejvíc závazných
stanovisek.
Určení koordinátora včetně náplně jeho činnosti a
kompetencí je třeba vymezit organizačním řádem
a náplní pracovní činnosti. Rozdělení pravomocí
v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a
oddělení obecního úřadu je vyhrazeno Radě
obce.
Písemnost vydaná dotčeným orgánem (viz. § 136
SŘ), tj. orgánem příslušným na základě zákona
do správního řízení je závazným stanoviskem.
Nerozhoduje, jak je tato písemnost označena.
Rozhodující je, že byla vydána a její obsah je
závazný pro rozhodnutí SÚ (viz. § 136 a 149 SŔ)

1.1 Stavební zákon
Dne 19. 9. 2012 byl pod č. 350/2012 Sb., vydán
zákon, kterým se mění zák. č. 183/2006 Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů
a
některé
související zákony. Účinnost nabývá 1. 1.
2013. Došlo rovněž ke změnám prováděcích
předpisů a to vyhl. č. 499/2006 Sb., - nov.
62/2013 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., - nov.
431/2012 Sb., a vyhl. č. 503/2006 Sb., - nov.
63/2013 Sb.,.

§ 4 odst. 7
Je
stavební
úřad
povinen
zajišťovat
koordinovaná stanoviska?
Z ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona jednoznačně
vyplývá, že se jedná o koordinované závazné
stanovisko
dotčeného
orgánu
zahrnující
požadavky všech jeho útvarů, které hájí veřejné
zájmy podle zvláštních předpisů na svých úsecích
a jsou oprávněny vydávat závazná stanoviska.
Tímto dotčeným orgánem je především obec
s rozšířenou působností, která hájí veřejné zájmy
dle zvláštních předpisů v oblasti životního
prostředí, památkové péče a dopravy a to
prostřednictvím svých organizačních složek –
odborů, jejichž rozsah činnosti je vymezen
organizačním řádem. Připomínáme, že úřad
územního plánování, byť je dotčeným orgánem,
není oprávněn vydávat závazná stanoviska a
tudíž jeho vyjádření dle ust. § 6 stavebního
zákona, nemůže být součástí koordinovaného
závazného stanoviska.
Stavební úřad v rozsahu SZ žádnou působnost
dotčeného orgánu nevykonává a tudíž není ani
nejvhodnější, aby mu organizačním předpisem
byla působnost, která přísluší jiným složkám
úřadu s rozšířenou působností, svěřována.
Stavební úřad by však měl iniciovat zajištění
koordinátora tak, aby bylo u každého úřadu
s rozšířenou působností stanoveno, kdo bude
funkci koordinátora vykonávat, jak bude zajištěno
seznámení
jednotlivých
složek
(odborů)
s podklady např., zda vyhotoví kopii žádosti a
podkladů a rozešle mezi dotčené orgány, či budou
tyto orgány do podkladů nahlížet u koordinátora,
do
kdy
budou
vypracována
stanoviska
jednotlivých dotčených orgánů, do kdy bude
vypracováno koordinované stanovisko a předáno
stavebnímu úřadu, který je povinen rozhodovat
v zákonem stanovených lhůtách. Dále je třeba
určit, kdo bude toto stanovisko podepisovat a jak
budou řešeny případné rozpory. Je třeba také
organizačně stanovit postup v případech, kdy o
stanovisko požádá žadatel samostatně ještě před
podáním žádosti na stavební úřad, případně podá
žádosti na jednotlivé dotčené orgány samostatně.
Optimální řešení vidíme tak, že koordinované
stanovisko by měl zajišťovat útvar tajemníka
úřadu, který je vedoucím pracovníkem úřadu,

§6
Úřad územního plánování se dotazuje, zda je
pro náš stavební úřad dotčeným orgánem v
územním řízení, kdy územní plán řeší pouze
plochy, nikoliv jednotlivé stavby. Např. pro
územní řízení o umístění stavby pro reklamu v
extravilánu obce nám sdělili, že dotčeným
orgánem právě z důvodů, že územní plán řeší
pouze plochy, nikoliv jednotlivé stavby,
nejsou.
Úřad ÚP je dotčeným orgánem v územním řízení
z hlediska uplatňování záměrů ÚP, pokud
nevydává územní rozhodnutí, tzn., že orgán ÚP,
obec s rozšířenou působností, která je současně i
stavebním úřadem není dotčeným orgánem pro
územní rozhodování svého stavebního úřadu, ale
je dotčeným orgánem pro územní řízení vedené
jiným stavebním úřadem. Úřad ÚP jako dotčený
orgán
k územnímu
řízení
sleduje,
zda
rozhodování v území je v souladu se záměry
územního plánování. Ke shora uvedenému
názoru, že tento orgán řeší pouze plochy, nikoliv
jednotlivé stavby sdělujeme, že tento názor
nepovažujeme za přesný. Povinností tohoto úřadu
je uplatňovat v územním řízení svým vyjádřením
záměry územního plánování a to jak při
umisťování staveb, tak při rozhodování o využití
území.

§ 18
Je možno umisťovat stavby v nezastavěném
území, když je schválen územní plán podle
starého stavebního zákona?
V ust. § 18 odst. 5 SZ není uvedeno, že se
vztahuje jen na případy umisťování staveb podle
ÚPD zpracované dle nového SZ. Pro umisťování
staveb v nezastavěném území, je rozhodné, zda a
v jakém rozsahu je schválenou ÚPD jejich
umisťování v nezastavěném území regulováno. I
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§ 84

když toto ustanovení stavebního zákona připouští
umisťování staveb v nezastavěném území, může
být územním plánem obce umisťování staveb
v tomto území zakázáno úplně. Novelou
stavebního zákona č. 191/2008 Sb., bylo ust. §
188 a) upraveno i umisťování staveb v obcích,
které nemají územní plán.

Ust. § 84 odst. 2 co musí být obsahem
závazného stanoviska stavebního úřadu a
která ustanovení tento obsah upravují?
Obsah závazného stanoviska SZ neupravuje,
stavební úřad obecně podle § 90 posoudí soulad
záměru s ÚPD a v tomto smyslu stanovisko vydá.

§ 79
Sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace
sloužící k připojení sousední nemovitosti
nevyžadují podle novely stavebního zákona
umístění, ohlášení ani stavební povolení.
Znamená to tedy, že k napojení na komunikaci
nemusí být předloženo závazné stanovisko
silničního správního úřadu ani rozhodnutí o
povolení sjezdu podle zákona o pozemních
komunikacích?
Povinnost
předložit
stanovisko
silničního
správního úřadu vyplývá ze zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, a je rovněž
stanovena vyhláškou č. 499/2006 Sb. a 503/2006
Sb. v platném znění.

§ 86
Ust. § 86 odst. 2 písm. b) v návaznosti na § 4
odst. 7 SZ
Jaký bude praktický postup při podání žádosti
bez koordinovaného stanoviska, stanovisko
opatřuje stavební úřad – běží správní lhůta,
můžeme přerušit a pokud ano na základě
čeho? (běží lhůta pro vydání rozhodnutí, ale
vydání koordinovaného stanoviska může trvat
několik týdnů)
Podáním žádosti o vydání ÚR je zahájeno územní
řízení. Dle ust. § 86 odst. 2 písm. b) SZ žadatel
nemusí doložit koordinované závazné stanovisko,
pokud toto vydává správní úřad obce, který je
příslušný vydat územní rozhodnutí. To je obec
s rozšířenou působností. Tento postup je určitě
zjednodušením pro žadatele, ale současně
zvýšením nároků na správní úřad a to jak
administrativních úkonů, tak i ve faktické délce
vyřízení věci. Vydání koordinovaného závazného
stanoviska pokud se stavebník sám neobrátil na
příslušný útvar správního orgánu, musí iniciovat
stavební úřad. Koordinované závazné stanovisko
se vydává na základě podkladů, které stavebník
připojí k žádosti o územní rozhodnutí, zejména
dokumentace k územnímu řízení. Stavební úřad
v takovém případě řízení usnesením vydaným dle
ust. § 149 odst. 2 SŘ přeruší do doby vydání
koordinovaného závazného stanoviska. (Ust. §
149 odst. 2 SŘ obsahuje ve smyslu ust. § 64 odst.
1 písm. e) SŘ další důvod pro přerušení
správního řízení). Po doplnění koordinovaného
závazného stanoviska pokračuje stavební úřad
v územním řízení. Po dobu přerušení územního
řízení z tohoto důvodu lhůty pro vydání rozhodnutí
neběží. Je věcí příslušného správního úřadu,
který z jeho orgánů bude koordinované stanovisko
vydávat. Příslušnost k vydávání koordinovaného
stanoviska musí být upravena organizačním
předpisem. Vzhledem k tomu, že koordinované
závazné stanovisko je sestaveno ze závazných
stanovisek více orgánů státní správy (několika
odborů), je třeba, aby tajemník úřadu, který
odpovídá za výkon přenesené pravomoci obce
přijal taková opatření, kterými bude vydáváním
koordinovaných závazných stanovisek v zákonem
stanovených lhůtách zajištěno. Koordinátor by měl
umět vyhodnotit, který z orgánů je v daném
případě příslušným dotčeným orgánem, tak aby
nedocházelo k průtahům řízení a zbytečnému
zatěžování orgánu, které postavení dotčeného
orgánu nemají. K faktické délce správní řízení
uvádíme, že v případě přerušení řízení sice lhůta

§ 82
Pokud
bude
stavební
úřad
ověřovat
geometrický plán na dělení pozemku, musí mít
k tomu žádost podanou všemi vlastníky všech
dotčených pozemků? (Co ŘSD ?)
Při dělení pozemků, pokud stavební úřad přistoupí
k možnosti,
že
nebude
vydávat
územní
rozhodnutí, z důvodu, že z důvodu, že bylo již
rozhodnuto jiným rozhodnutím, nemusí být žádost
podána všemi vlastníky pozemků. Ve zmíněném
případě ŘSD se zřejmě bude jednat o dělení
pozemků, kde již bylo rozhodnuto jiným územním
rozhodnutím např. rozhodnutím o umístění stavby
a rozhodnutí o dělení pozemků se nevydává dle
ust. § 82 odst. 3 právě z tohoto důvodu.
Dělení
nebo
scelování
pozemků
dle
geometrického plánu - bude stačit opatření
(oražení se souhlasem), někde jsem četl, že to
půjde jenom vyjádřením.
Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo
scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto
skutečnost sdělením, kterým současně schválí
navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je
rozhodování v území podmíněno územní studií
nebo regulačním plánem (ust. § 82 odst. 3 nového
stavebního zákona). Sdělení tedy může mít i
formu razítka se souhlasem SÚ na geometrickém
plánu. Razítko musí obsahovat souhlas a
informaci o tom, s čím konkrétně SÚ souhlasí
(parcelní čísla pozemků, dělení, scelování).
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správního řízení ve věci samé neběží, avšak
stavebník obvykle vnímá délku řízení u
stavebního úřadu jinak, tj. od podání žádosti.

předepsaném formuláři (vyhláška) – tzn. žádost
volná, která musí obsahovat obdobné náležitosti
jako žádost o územní rozhodnutí, včetně uvedení
důvodu změny. Obsah a rozsah je určován
rozsahem navržené změny – lze použít i
upravené staré tiskopisy stavebních úřadů.
Upozornění: změnou územního rozhodnutí
není dotčena platnost původního územního
rozhodnutí.

§ 88
Nemá-li stavebník např. stanovisko dotčeného
orgánu nebo majetkoprávní vztah k pozemku
nebo něco jiného – dá se přerušit řízení podle
SZ, nebo to bude podle SŘ, kdy není žádost
úplná – ust. § 88 SZ ?
Ust. § 88 SZ upravuje speciálně jen další důvod
k přerušení řízení, v případě potřeby vybudování
či úpravy stávající veřejné dopravní či technické
infrastruktury. Územní řízení tak jako i jiná správní
řízení může stavební úřad přerušit (procesně) dle
ust. § 64 správního řádu při nedoložení některých
dokladů nebo při jiných vadách žádosti z důvodů
v tomto ustanovení správního řádu taxativně
uvedených.

Lze vést společné řízení u souboru staveb,
jehož součástí jsou i stavby vyžadující
povolení vodoprávního úřadu? Výrok o
umístění stavby by obsahoval i např. studnu
nebo ČOV a výrok o povolení stavby by byl
bez těchto vodních děl?
Společné řízení u uvedeného souboru staveb
může být vedeno stavebním úřadem obce
s rozšířenou působností (tzv. trojkovým úřadem).
Je to tedy možné při umísťování a povolování
speciálních staveb, je-li k jejich umístění a
povolení příslušný tentýž obecní úřad. Pak může
stavební úřad vydat společné rozhodnutí dle §
94a SZ i na stavby vodních děl. Stavební úřad
(tzv. dvojkový) může u uvedeného souboru staveb
vydat pouze územní rozhodnutí; u staveb
vyžadujících povolení speciálního stavebního
úřadu, stavební úřad stavební řízení dle ust. § 66
písm. b) správního řádu zastaví, neboť se jedná o
žádost zjevně právně nepřípustnou.

V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda
je záměr žadatele mj. v souladu s charakterem
území
a
s
požadavky
na
ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
v území.
Existuje oficiální
výklad těchto
pojmů, aby byl srozumitelný i referentům
stavebních úřadů, kteří nemají vystudovanou
architekturu ani urbanismus?
Oficiální výklad pojmů neexistuje; soulad s
charakterem území a s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
musí posoudit SÚ.

§ 95
Ust. § 95 odst. 1 písm. d) SZ - účastníci řízení,
kteří mají společnou hranici s pozemky stavby
- a co účastníci, kteří nemají společnou
hranici, ale mohli by být rozhodnutím dotčení?
Je možné po posouzení žádosti stanovit, že je
nutné vést územní řízení z toho důvodu, že
stavbou budou dotčeni i jiní účastníci než
sousedící? Příkladem může být komunikace
mezi pozemky zatížená stavbou.
Ustanovení § 95 SZ neobsahuje zvláštní právní
úpravu týkající se okruhu účastníků řízení
u zjednodušeného územního řízení odlišného
než je stanoven v ustanovení § 85 SZ, který
upravuje právě okruh účastníků územního řízení.
Ustanovení § 95 odst. 1 písm. d) SZ stanoví jednu
z podmínek, za kterých může stavební úřad
rozhodnout o umístění stavby, o změně využití
území, o změně stavby a o dělení a scelování
pozemků ve zjednodušeném územním řízení.
Touto podmínkou je požadavek, aby žádost o
územní rozhodnutí při využití zjednodušeného
řízení, byla doložena závaznými stanovisky
dotčených orgánů a souhlasem tzv. „mezujících“
vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.
Závazná stanoviska DO a souhlasy těchto
účastníků musí navíc k tomu, aby bylo možno
rozhodnout tímto zjednodušeným postupem,
obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným
řízením vyznačený na situačním výkresu.

§92
Je třeba vyzývat stavebníka k doplnění
podkladů i v případě, že stavbu nelze umístit a
povolit (rozpor s ÚPD, závazným stanoviskem
DO)?
NE! Je-li zjištěna skutečnost, která znemožňuje
žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další
dokazování a žádost zamítne. Oznámení a
zahájení řízení může zúžit jen na žadatele.
Vyžadování doplnění podkladů pro rozhodnutí
s vědomím, že záměru nelze vyhovět a stavbu
nelze povolit by bylo v rozporu se základními
zásadami správního řízení a mohlo by vést
k uplatnění náhrady škody. To, že SÚ neprovádí
v těchto případech žádné další dokazování,
vyplývá z ust. 51 odst. 3 SŔ.

§ 94
Jaká žádost se použije pro změnu územního
rozhodnutí?
Dle ust. § 94 odst. 1 SZ lze územní rozhodnutí
změnit na žádost oprávněného, jestliže se
změnila územně plánovací dokumentace nebo
jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo
podmínky v území a to tak, že se jeho dosavadní
část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh
na změnu ÚR projedná stavební úřad v rozsahu
této změny. Žádost o změnu ÚR není na
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Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci
pro územní souhlas na stavby uvedené v § 103
a § 104 SZ?
Kdokoliv – nejedná se o vybranou činnost, tedy
projektovou činnost dle ust. § 158 odst. 1 SZ a ani
o projektovou dokumentaci dle ust. § 158 odst. 2
SZ
a
ani
o
projektovou
dokumentaci
ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1
písm. a) až e) SZ.
Podle § 96 odst. 3 písm. e) SZ žadatel
nepředkládá projektovou dokumentaci, ale
jednoduchý technický popis záměru s příslušnými
výkresy pro územní souhlas. Výkresy ovšem musí
mít určitou grafickou úroveň a vypovídající údaje.

„Nemezující“ účastníci účastníky řízení jsou též a
jejich okruh stanoví stavební úřad.

§ 96
Co se konkrétně myslí pod pojmem „jiné
věcné právo“, který je zmiňován v ust. § 96
odst. 3 písm. d) stavebního zákona. Podobně
co se konkrétně myslí pod pojmem „právo
odpovídající věcnému břemeni“, který je
zmiňován v ust. § 105 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona. Tyto pojmy se objevují u
územního souhlasu a ohlášení pouze v
souvislosti se sousedy, u prokazování
vlastnického práva či jiného práva k
pozemkům či stavbám přímo dotčených
požadovaným záměrem není o tom ani zmínka.
Stejné pojmy se používají u účastníků řízení §
85, § 109 (územní řízení – jiné věcné právo,
stavební řízení – právo odpovídající věcnému
břemeni).
Pojmem „jiné věcné právo“ se rozumí např. právo
odpovídající věcným břemenům, právo zástavní,
resp. právo podzástavní, a právo retenční (neboli
zadržovací)
podle
občanského
zákoníku.
Věcněprávní charakter může mít ze zákona (§
140 obč. zák.) nebo na základě smlouvy (§ 603
odst. 2 obč. zák.) i právo předkupní. Zčásti
věcněprávní charakter má i právo nájemní.

DO (dotčené orgány) nám píší podmínky –
třeba ZPF, i když mnohdy opisují zákon, jak
nakládat s tímto?
V prvé řadě je důležité sledovat, zda orgán, který
stanovuje podmínky, je skutečně dotčeným
orgánem projednávané věci a své podmínky
stanovuje na základě právního předpisu. Každý
dotčený orgán, který se vyjadřuje do řízení, musí
ve svém závazném stanovisku uvést konkrétní
ustanovení speciálního právního předpisu, který
mu toto postavení dává. Stává se, že se dotčený
orgán vyjadřuje a stanovuje „ze zvyku“ závazné
podmínky opisováním některých ustanovení
zákona, které ani závaznými podmínkami nejsou.
Aby stavebník zejména v případě možnosti využití
možnosti územního souhlasu předešel stanovení
závazných podmínek, je nezbytné po předchozím
projednání s DO jejich požadavky zapracovat již
do oznámení záměru v území (podmínkami
nejsou citace povinností vyplývajících ze
zvláštního právního předpisu, či odkazy na
dodržování ustanovení zákona, neboť tyto je
povinen stavebník či projektant respektovat již na
základě konkrétního zákona), a tímto postupem
předejít
stanovení
podmínek
v závazném
stanovisku. Pokud bude nutno podmínky DO
stanovit, stavební úřad usnesením rozhodne o
projednání záměru v územním řízení (§ 96 odst. 4
SZ). K vyloučení stanovení podmínek DO je tedy
nezbytné, přizpůsobit dokumentaci požadavkům
DO, aby byla ohlášená stavba v souladu s nimi. A
případně, když DO přesto v závazném stanovisku
podmínku uvede, je na stavebníkovi popř.
projektantovi, aby věc s DO znovu projednal a
přesvědčil jej, že podmínky DO jsou projektovou
dokumentací respektovány a není třeba je do
závazného stanoviska uvádět. Připomínáme
povinnost projektanta stanovenou us. § 159 SZ tj.
spolupracovat s DO.

V případě, že podklady k žádosti o územní
souhlas nejsou úplné, je možný i jiný postup
(např. s odkazem na § 45 správního řádu výzva k doplnění) než překlopení do územního
řízení? Teď nemám na mysli chybějící
poplatek, tam je to jasné. Pokud ano, jaká by
měla být max. lhůta pro doplnění?
Stavební úřad může postupovat dle ust. § 37 odst.
3 správního řádu a vyzvat žadatele k doplnění
žádosti, je však třeba dávat pozor na lhůty dle §
96 odst. 4 SZ, které stanoví, že je-li žádost o
územní souhlas úplná a je-li záměr v souladu s
požadavky uvedenými v § 90, vydá stavební úřad
územní souhlas do 30 dnů ode dne podání
žádosti.
Je vhodné a přípustné v případech žádostí o
územní souhlas a ohlášení, které nemají
předepsané náležitosti, použít ustanovení § 37
odst. 3 správního řádu a vyzvat žadatele
k jejich odstranění, nebo je stavební úřad
povinen „překlopit“ přímo do územního nebo
stavebního řízení?
Pokud žádost o územní souhlas a ohlášení nemá
předepsané náležitosti, je třeba postupovat podle
ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu. Ust. § 96
odst. 5 nového SZ se použije v případě, že žádost
nesplňuje podmínky pro vydání územního
souhlasu. Nedostatečná žádost neznamená, že
záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního
souhlasu.

Jak postupovat v případě, že žádost o
územním souhlasu nemá stanovené náležitosti
(byla doručena žádost, v níž byl uveden pouze
stavebník, pozemek, doložena katastrální
mapa a řez stavby). Postupovat vždy podle §
96 odst. 5 SZ?
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doporučeně do vlastních rukou, nebo jen
doporučeně? Dle správního řádu se do
vlastních
rukou
doručuje
předvolání,
rozhodnutí (§ 59,§ 72 SŘ).
Při doručování územního souhlasu a souhlasu
s ohlášenou stavbou a jiných aktů nevydávaných
ve správním řízení dle části druhé SŘ se použijí
přiměřeně ustanovení SŘ o doručování. Podle
ust. § 19 odst. 4 se do vlastních rukou adresáta
se doručují písemnosti dle § 59 SŘ, § 72 odst. 1
SŘ, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní
zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná
úřední osoba. Vzhledem k tomu, že doručením
výše uvedených souhlasů nastávají právní účinky
– např. právo stavebníka umístit a provést
ohlášenou stavbu, provést stavbu, která
nevyžaduje ohlášení ani povolení, užívat stavbu
atd., měla by se tato opatření doručovat do
vlastních rukou dle ust. § 20 SŘ tak, aby
nenastala pochybnost o doručení.

Je
základní
povinností
správního
úřadu
respektovat v řízení obecnou poučovací povinnost
dle ust. § 4 správního řádu, tzn. poučit stavebníka
o nedostatcích záměru, chybějících přílohách a
důsledcích nedoložení údajů a dokladů do lhůty
určené stavebním úřadem, jak vyplývá u ust. § 37
odst. 3 SŔ. Pokud neodstraní ve lhůtě stanovené
stavebním úřadem vady podání, následuje postup
dle ust. § 96 odst. 5 SZ. Nepovažujeme za úplné
v souladu se základními zásadami správního
řízení v každém případě nedostatkům žádosti
přejít do režimu územního řízení.
Je povinností stavebního úřadu poté, co zjistí,
že žádost o územní souhlas nesplňuje
všechny podmínky stanovené v ust. § 96 SZ
(např. není doložen souhlas osoby, která by
byla účastníkem řízení nebo je vydáno
závazné stanovisko DO s podmínkou) vést
územní řízení „v celém rozsahu“ nebo postačí
jen projednání v územním řízení na základě
předložených podkladů? Kdy je zahájeno
v tomto případě územní řízení?
Dle názoru odboru ÚP vycházejícího ze
základních zásad SŘ i SZ a to především
zjednodušení procesu umisťování staveb a
nezatěžování účastníků řízení, lze u žádostí o
územní souhlas v případě „překlopení“ do
územního řízení takovou stavbu projednat,
v některých případech i na základě podkladů
předložených k územnímu souhlasu tedy bez
úplné dokumentace k územnímu rozhodnutí
zpracované autorizovanou osobou v rozsahu vyhl.
č. 503/2006 Sb. Dokumentace dle ust. § 3 odst. 2
vyhl. č. 503/2006 Sb., se zpracovává v rozsahu a
podrobnostech s ohledem na podmínky v území a
charakter stavby. I když podání, oznámení o
záměru není označeno pojmem žádost, je
z podání zřejmá vůle stavebníka, požádat o
vydání oprávnění k následným dalším postupům
podle SZ či realizaci záměru, tedy se fakticky
jedná o žádost, kterou však bude třeba
v některých případech podle povahy věci doplnit
např. o projektovou dokumentaci zpracovanou
autorizovanou osobou. Stavební úřad v těchto
případech vyzve stavebníka k doplnění žádosti a
řízení dle potřeby přeruší. Stavební úřad musí při
tomto zvažování vycházet vždy z konkrétního
případu a charakteru stavby. Také neoznačení
dokumentace jako dokumentace zpracované ve
vyhl. č. 503/2006 Sb., pro územní řízení by
nemělo být překážkou jejímu použití, pokud
ovšem fakticky požadavky této vyhlášky splňuje.
Opačný přístup by mohl být považován za
přepjatý formalismus. Územní řízení je v takovém
případě zahájeno doručením usnesení o
projednání záměru v územním řízení, ve kterém
stavební úřad může současně vyzvat stavebníka
k doplnění žádosti.

Jaké razítko dávat na souhlas?
Hranaté.
SÚ dostane žádost o ÚR, ale z předložených
podkladů dojde k závěru, že postačí vydat
územní souhlas. Vydá SÚ požadované ÚR
nebo územní souhlas, který je sice jednodušší,
ale o nějž stavebník nežádal? Uvědomíme jej,
že může podat žádost pouze o územní
souhlas?
Správní orgán je povinen poskytnout dotčené
osobě přiměřené poučení (ust. § 4 odst. 2 SŘ) a
přednostně využívat zjednodušující postupy (ust.
§ 4 odst. 1 SZ) - opět možnost využít sdělení, že
v daném případě postačí při splnění podmínek
uvedených v ust. 96 odst. 1 SZ pouze územní
souhlas, a že účastník řízení může vzít návrh na
zahájení územního řízení zpět a podat pouze
oznámení o záměru v území k vydání územního
souhlasu. Pokud navrhovatel na takové sdělení
SÚ nereaguje, rozhodne SÚ o umístění stavby
v klasickém územním řízení, včetně správního
poplatku. V případě, že se stavebník rozhodne
pro jednodušší postup, je třeba, aby návrh na ÚR
byl vzat zpět, neboť stavební úřad nemá sám
možnost zahájené řízení zastavit. Žádost o
územní rozhodnutí je možno zamítnout pouze
podle ust. § 92 odst. 2 SZ v případě, že záměr
žadatele není v souladu s požadavky uvedenými
v ust. § 90 SZ nebo jestliže by umístěním a
realizací záměru mohly být ohroženy zájmy
chráněné tímto zákonem nebo zvláštními
právními předpisy. Nebyl by zde ani důvod
zastavení řízení dle ust. § 66 SŔ.
Je na vůli stavebníka, zda této možnosti
zjednodušeného postup využije.
Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li
závazné
stanovisko
dotčeného
orgánu
podmínky. Pokud jsou podmínky dotčeného
orgánu uvedeny v rozhodnutí dotčeného

Pokud je vydáván územní souhlas nebo
souhlas s ohlášenou stavbou, je nutno zasílat
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orgánu, má se jimi SÚ zabývat a je to důvod
pro nevydání územního souhlasu (podmínky
pro umístění stavby na ZPF, stavby
v ochranném pásmu lesa, vodního toku)?
Pokud bude rozhodnutí dotčeného orgánu kladné,
ale bude obsahovat podmínky, je možné vydat
územní souhlas. Pokud by SÚ vydával ÚR tyto
podmínky by do rozhodnutí neuváděl, neboť by
jimi stavebníkům ukládal duplicitně. Splnění
podmínek rozhodnutí dotčeného orgánu si pak
musí „ohlídat“ příslušný dotčený orgán sám.

Připomínáme, že pro povolování studní je od 1. 8.
2010 příslušným vodoprávním úřadem obec
s rozšířenou působností.
Je nutno, aby správci inženýrských sítí, jako
vlastníci stavby na pozemku sousedícím s
navrhovanou stavbou, vydávali samostatně
potvrzení dle § 96 odst. 3 písm. e) SZ a
potvrzení k ohlášení stavby o tom, že byli
prokazatelně seznámeni?
Souhlasy účastníků řízení, tedy i správců
inženýrských sítí k vydání územního souhlasu,
musí dle ust. § 96 odst. 3 písm. a) SZ být
doloženy v oznámení o záměru v území a
vyznačeny rovněž v situačním výkrese.
Prokazatelné informování vlastníků sousedních
pozemků a staveb při ohlašování dle § 104 SZ je
nezbytným požadavkem ohlášení, pokud je
taková stavba ohlašována samostatně. V případě,
že SÚ sloučí územní souhlas s ohlášením, není
tento doklad již naprosto nezbytný, neboť ze
souhlasu osob, které by byly účastníky územního
řízení doloženém k záměru a zejména jejich
souhlasu vyznačeném na situačním výkresu je
zřejmé, že účastníci řízení byli se záměrem
v území a ohlášením stavby prokazatelně
seznámeni. Bez souhlasu vyznačeném na
situační výkresu nelze územní souhlas vydat.

Dle našeho názoru pro umístění studny (jako
vodohospodářského díla) musí být vydáno
územní rozhodnutí a nelze vydat jen souhlas
obecného SÚ dle ust. § 15 odst. 2 stavebního
zákona. V případě, že má být studna umístěna
v uzavřeném prostoru existujících staveb
(např. uzavřené nádvoří RD, které je ze všech
stran obestavěno budovami), lze použít ust. §
96 odst. 2 písm. d) SZ a vydat územní
souhlas?
Jednou z podmínek vydání územního souhlasu
dle § 96 odst. 1 SZ je vydání závazného
stanoviska dotčeného orgánu bez stanovení
podmínek a také, že se musí jednat o stavbu, pro
kterou je možnost využití územního souhlasu
dána ust. § 96 odst. 2 SZ. V jiných případech než
taxativně uvedených v tomto ustanovení SZ
územní souhlas nepostačí. Studna jako vodní dílo
není stavbou, u které by postačilo ohlášení a to
ani v případě, že by byla do 3 m. hloubky (§ 104
odst. 2 písm. b) a tudíž územní souhlas nelze
vydat, pokud se však nejedná o studnu
umisťovanou do uzavřeného prostoru existujících
staveb, kde územní souhlas postačí (§ 96 odst. 2
písm. d) SZ).
Podmínkou využití tohoto zjednodušení však je,
že se neprojeví negativní vliv stavby na okolí.
V případě, že však dotčený orgán vydá pro
umístění studny v prostoru existujících staveb
závazné stanovisko s podmínkami, nezbude SÚ
než věc projednat v územním řízení a ve věci
rozhodnout.

Jsou stavební úpravy, které nejsou spojeny se
změnou v užívání části stavby, vždy jen na
povolení? Lze přístavbu, nástavbu a stavební
úpravu neměnící charakter původní stavby dle
§ 3 vyhl. č. 526/2006 pouze ohlásit, i když
nejsou cit. v § 104 SZ?
Stavební úpravy v rozsahu ust. § 103 odst. 1
písm. h) SZ nevyžadují ani ohlášení ani povolení,
stavební úpravy dle § 104 odst. 2 písm. n) SZ
vyžadují ohlášení. Přístavba a nástavba je
změnou stavby vyžadující před vlastní realizací
ÚS nebo ÚR a podle konkrétního případu se
následně může jednat o stavby v režimu § 103
SZ, které nevyžadují povolení ani ohlášení nebo §
104 SZ, které vyžadují ohlášení anebo § 109 SZ,
které vyžadují stavební povolení.

Souhlas dle § 15 odst. 2 SZ vydává obecný
stavební úřad k povolení stavby speciálním
stavebním úřadem. Tento souhlas je ověřením
podmínek stanovených územním rozhodnutím a
stavební úřad je povinen, před jeho vydáním
ověřit, zda rozhodnutím stanovené podmínky jsou
splněny. V případech, kdy se územní rozhodnutí
ani územní souhlas nevydává, dává stavební úřad
vyjádření o souladu záměru s ÚPD. Ve vyjádření
musí SÚ uvést konkrétní údaje z vydaného
územního plánu, tj. zejména k jakému účelu je
plocha, v nímž má být stavba realizována určena,
jaké stavby a činnosti jsou přípustné, podmíněně
přípustné či nepřípustné a zda stavba je či není
v souladu s ÚPD. U vodních děl to může být např.
u stavebních úprav vodních toků.

Jakým způsobem se projedná provedení
stavebních úprav uvnitř budovy, kterými se
zasáhne do nosné konstrukce stavby. Tato
úprava není uvedena ve výčtu staveb v § 103 a
104 SZ?
Tyto úpravy skutečně nejsou uvedeny v ust.§ 103
ani 104 SZ a tudíž bude třeba na ně vydat
stavební povolení – viz. stanovisko MMR
k výměně bytového jádra, kde se hovoří o
stavebních úpravách s tím, že ty, které se
nevejdou do vymezení podle citovaných
ustanovení § 103 a 104 SZ, vyžadují SP –
stavebně správní praxe č. 1/2007. Pokud se bude
jednat o stavební úpravy u staveb, uvedených
v ust.§ 104 odst. 2 písm. a) – d) SZ, postačí u
těchto ohlášení. Viz. ust. § 4 SZ (pokud se
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tímto pojmem představit? Jedná se např. o
vedení sítí elektronických komunikací?
Vedení technických zařízení (elektroinstalace,
vytápění,
plynoinstalace,
zdravotechnika,
vzduchotechnika) a jejich stavební úpravy
nevyžadují ohlášení ani povolení. Technická
zařízení a jejich stavební úpravy nevyžadují ani
územní souhlas. Musí se jednat o zařízení uvnitř
budov. Povinností vlastníků budov vyplývající
z jiných právních předpisů nejsou tímto dotčeny.

v tomto zákoně užívá pojmu stavba, rozumí se tím
podle okolností i její část nebo změna dokončené
stavby) a ust. § 5 SZ (změnou dokončené stavby
je stavební úprava, při které se zachovává vnější
půdorysné i výškové ohraničení stavby). Za zásah
do nosné konstrukce je považován zásah, kterým
by mohla být narušena statika stavby.
Stavební úpravy bytových jader v bytových
domech, které jsou v souladu s ust. § 103
odst. 1 písm. h) SZ nevyžadují SP ani
ohlášení? Stejný dotaz máme u zateplení
fasád budov.
Ano, tyto stavební úpravy při splnění podmínky,
že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob
užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na
životní prostředí a jejich provedení nemůže
negativně ovlivnit požární bezpečnost nevyžadují
povolení ani ohlášení a jelikož stavební úpravy
nevyžadují dle ust. § 81 odst. 3 písm. a) SZ ani
rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas –
není k realizaci takovýchto úprav ze strany SÚ
třeba vydávat vůbec nic. Zateplení pláště budovy
je dle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
rovněž stavební úpravou, takže při splnění
podmínek uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. h)
SZ nevyžaduje ani zateplení pláště budovy ze
strany SÚ nic. Osazení zateplení do obvodového
zdiva není zásahem do nosné konstrukce, který
by ovlivnil statiku. Zdravotnické objekty se mimo
skupiny AZ1 se nesmí zateplovat polystyrénem.

Jak povolit topné agregáty, čerpadla uvnitř
budov?
Pokud se jedná o jejich umístění uvnitř budov,
není vyžadováno územní rozhodnutí ani územní
souhlas. Stavební úpravy s tímto zřejmě
související, nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení v případě že při jejich umisťování se
současně prováděnými stavebními úpravami
objektu, nedojde k zásahu do nosných konstrukcí
stavby ani změně způsobu užívání stavby, není
vyžadováno posouzení vlivů na ŽP a jejich
provedení nemůže negativně ovlivnit požární
bezpečnost.
Povinností
vlastníků
budov
vyplývající z ust. § 152 SZ, popř. jiných právních
předpisů nejsou tímto dotčeny.
Kdo projektuje sjezdy na komunikace (silnice
I. a II. třídy a místní komunikace) – osoba s
autorizací nebo kvalifikovaná?
Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly i
oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního
předpisu, tzv. autorizace. Vybranou činností je i
projektová činnost, kterou se rozumí zpracování
ÚPD, územní studie, dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení, pro ohlašované
stavby podle § 104 odst. 2 písm. a) – d), pro
provádění stavby a pro nezbytné úpravy.
Vypracování projektové dokumentace pro jiné
účely než výše uvedené, není vybranou činností a
proto, pokud je vůbec dokumentace vyžadována,
může být zpracována osobami kvalifikovanými.
V některých případech ohlašovaných staveb není
potřeba žádná projektová dokumentace. V ust. §
105 SZ odst. 2 je uveden rozsah dokumentace,
kterou
stavebník
k ohlašovaným
stavbám
předkládá.
Pro informaci dále uvádíme, že podle § 79 odst. 3
písm. n) SZ sjezdy z pozemních komunikací,
nevyžadují
územní
souhlas
ani
územní
rozhodnutí. Podle ust. § 104 odst. 2 písm. o) SZ
sjezdy z pozemních komunikací na sousední
nemovitosti vyžadují ohlášení. Jak vyplývá z ust. §
105 odst. 2 SZ sjezdy z pozemních komunikací
nejsou uvedeny mezi stavbami, které by
projektovou
dokumentaci
zpracovanou
autorizovanou osobou vyžadovaly.

Mohou být zimní zahrady a skleníky
nevyžadující povolení ani ohlášení funkčně
propojeny se stavbou hlavní? Nešlo by pak již
o přístavbu stavby hlavní, např. RD ?
Jak povolovat přístavby a nástavby RD do 150
2
m ? Je nutné územní rozhodnutí o změně
stavby
případně
územní
souhlas?
S přístavbou a nástavbou bývají většinou
spojené stavební úpravy, kterými se zasahuje
do nosných konstrukcí. Povolovat přístavbu a
2
nástavbu RD do 150 m na ohlášení?
Pokud budou skleníky či zimní zahrady půdorysně
rozšiřovat stavbu hlavní a budou s ní funkčně
propojeny, jedná se dle ust. § 2 odst. 5 písm. b)
SZ o přístavbu. Obvykle se bude jednat o zásah
do nosné konstrukce stavby a tudíž by taková
stavební úprava vyžadovala stavební povolení.
Pokud by však k zásahu do nosné konstrukce
nedošlo, bylo by možné použít zjednodušujících
postupů (územní souhlas, ohlášení). Souhlas
s umístěním a provedením přístavby a nástavby
2
staveb RD do 150 m je možné povolit za
dodržení omezení vyplývajícícho z ust. § 104
odst. 2 SZ.
Jak povolit vedení technického zařízení uvnitř
budov. Vyžadují územní souhlas? Co si pod
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Znamenají níže uvedené stavební úpravy
změnu vzhledu stavby a jaký je jejich režim?
Vymezení pojmu „vzhled stavby“ není v zákoně
definováno. Pro posuzování vzhledu stavby je
stále použitelné stanovisko MMR uvedené ve
SSP 1/2004 (úpravy, jimiž se mění vzhled domu –
ust. § 13 zákona o vlastnictví bytů – z hlediska
stavebního
zákona).
Posouzení
přísluší
stavebnímu úřadu. Při posuzování vzhledu stavby
je třeba dbát určitých pravidel vkusu a vhodnosti
k „zakomponování stavby“ v místě jejího umístění.
Dále uvádíme, aniž by bylo dotčeno shora
uvedené
 Zasklívání lodžií, balkónů, výklenků, teras
apod. – nutno vždy individuálně posoudit
konkrétní technické řešení. Některé firmy již
přímo v technickém popisu této stavební
úpravy garantují zachování, resp. neovlivnění
vzhledu stavby, dodržení českých technických
norem atd. V případě bezrámového zasklívání
zřejmě bude ve většině případů v případě
použití
bezbarvých
„čirých“
materiálů
splňujících požárně bezpečnostního hlediska
možno určit, že nebude zasahováno do
nosných konstrukcí staveb, nebude se měnit
jejich vzhled, ani způsob užívání, není
vyžadováno posouzení vlivu na životní
prostředí a jejich provedení nemůže negativně
ovlivnit
požární
bezpečnost.
Rámové
zasklívání vzhled stavby u většiny případů
mění. Určení, zda se v konkrétním případě
bude měnit vzhled stavby nebo ne, je na
příslušném
stavebním
úřadu,
který
k takovému určení, zda tuto stavební úpravu
lze provést bez ohlášení a povolení, na
ohlášení nebo na základě stavebního
povolení, posoudí technický popis výrobku,
dokumentaci včetně ukázek již realizovaných
stavebních úprav (fotodokumentace, internet).
Současně bude nutno pro výše uvedené
určení posuzovat na základě dokumentace
(prohlášení o shodě), zda nebude přitížena
nosná konstrukce stavby a zda provedení této
stavební úpravy negativně neovlivní požární
bezpečnost staveb.
 Zateplení fasády – dle ust. § 2 odst. 5 písm.
c) je stavební úprava změnou stavby, při které
se zachovává vnější půdorysné i výškové
ohraničení stavby; za stavební úpravu se
považuje též zateplení pláště stavby. V SSP
1/2004 je stanovisko i ke změně barevnosti
obvodového pláště budovy, ve kterém je
konstatováno, že změna barevnosti spojená
se zateplením mění vzhled stavby a je tedy
v těchto případech třeba požádat o stavební
povolení. Tento výklad je poplatný i současné
právní úpravě, neboť jak je shora uvedeno,
bez ohlášení a povolení lze provést jen
takovou stavební úpravu, kterou se mimo jiné
nemění vzhled stavby ( ust. § 103 odst. 1
písm. h) SZ). Při posuzování změny vzhledu





stavby je rozhodující vizuální dojem
pracovníka SÚ. Při posuzování zateplování
fasád je třeba sledovat i
požárně
bezpečnostní požadavky. Obecně lze uvést,
že změna vzhledu stavby je subjektivním
posouzením stavby SÚ, které spočívá v jeho
hodnocení vizuálního vzhledu stavby v době
jejího povolení, současného stavu a nového
vzhledu po provedení záměru stavebníka.
Odbor ÚP nepovažuje za změnu barevnosti
změnu odstínu barvy. I když není k zateplení
stavby třeba územní rozhodnutí ani územní
souhlas, je nezbytné soukromoprávní cestou
ošetřit práva vlastníka pozemku, hraničícího
s obvodovým pláštěm stavby, pokud je
odlišný od vlastníka stavby, z důvodu ochrany
vlastnických práv.
Osazení střešních oken – při posouzení, zda
se tímto mění vzhled stavby, záleží na
velikosti a počtu, aby bylo možno konstatovat,
že došlo ke změně vnějších viditelných částí
stavby (tvar, rozměry, povrch a barevnost).
Provedení nového komínového tělesa –
není třeba ohlášení ani povolení za splnění
podmínek ust. § 103 odst. 1 písm. h) SZ –
posoudí SÚ.

Jak povolit plynofikaci RD. Hlavní uzávěr
plynu (je ukončením plynovodní přípojky) je
např. umístěn ve vzdálenosti cca 10m od RD?
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších změn a
doplnění, v ustanovení § 2 odst. 2 písm. b)
vymezuje pojmy v oblasti plynárenství. Dle bodu
č. 9 je plynárenskou soustavou vzájemně
propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu,
distribuci a uskladnění plynu, včetně systému
řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k
převodu informací pro činnosti výpočetní techniky
a informačních systémů, které slouží k
provozování těchto zařízení, dle bodu č. 13 je
plynovodní
přípojkou
zařízení
začínající
odbočením z distribuční soustavy a ukončené
před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje
odběrné plynové zařízení zákazníka, dle bodu č. 7
odběrným plynovým zařízením veškerá zařízení
počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení
pro konečné využití plynu; není jím měřicí
zařízení. Z výše uvedené citovaných pojmů
vymezených zvláštním právním předpisem je
třeba posoudit část odběrného plynového zařízení
dle dotazu (tedy HUP + 10 m vně RD) jako
zařízení ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. b)
bod. 4 SZ, tedy zařízení, které je součástí nebo
příslušenstvím
energetické soustavy.
Toto
zařízení nevyžaduje povolení ani ohlášení
stavebního úřadu a za splnění podmínek
stanovených ust. § 96 odst. 1 k jeho realizaci
postačí územní souhlas.
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právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich
určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná
s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se
současně s prodloužením jejich platnosti podle
zvláštních předpisů. V případě vydání závazného
stanoviska s podmínkou nelze vydat územní
souhlas, ale nezbude než věc projednat
v územním řízení a vydat územní rozhodnutí.

§ 105
Pokud je vydáno územní rozhodnutí na stavbu
rodinného
domu
a
např.
prodloužení
vodovodního řadu a stavebník předloží
plánovací smlouvu, lze stavbu rodinného
domu povolit pouze na ohlášení, nebo nutno
vydat stavební povolení? Dle ust. § 104 SZ je
možno stavbu rodinného domu povolit pouze
na ohlášení, pokud nevyžaduje mimo jiné nové
nároky na technickou infrastrukturu.
Ano, pokud je vydáno územní rozhodnutí, příp.
uzavřena plánovací smlouva, jsou podmínky
nových nároků na technickou infrastrukturu
řešeny již v těchto právních aktech a stavby lze
provést na základě ohlášení. Splnění podmínek
ustanovení § 104 odst. 1 SZ je předpokladem
k tomu, aby postačilo ohlášení stavby bez
předchozího územního rozhodnutí a územního
souhlasu.

Pro změnu spočívající v nástavbě či přístavbě
stavby (nástavba a přístavba) se vyžaduje
podle nového SZ územní rozhodnutí nebo za
určitých podmínek postačí územní souhlas. Ve
výčtu staveb uvedených v ust. § 103 a 104
není změna stavby uvedena. Jakým způsobem
se projednává provedení takové stavby?
Pro změnu stavby (§ 2 odst. 5 SZ) spočívající
v nástavbě či přístavbě je třeba ÚR popřípadě
územní souhlas. Pokud se nejedná o stavby
uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) – d), kdy
v těchto případech by pro změnu stavby, pokud
nedojde k překročení limitů stanovených v tomto
ustanovení, postačila ÚPI nebo přímo ohlášení
v případech, že ohlášení splňuje veškeré
podmínky, které by ÚPI obsahovala. U nástaveb a
přístaveb staveb uvedených v § 104 SZ lze také
územní a stavební řízení spojovat tak, jako
slučovat územní souhlas s ohlášením.
Řízení o změně stavby může stavební úřad
sloučit také s řízením o změně v užívání stavby.

Jak zacházet s podmínkami na provedení
staveb v ochranných pásmech sítí – dá se jen
ohláška?
Podmínky vlastníků sítí jsou záležitostí vztahu
stavebníka a vlastníka sítě. V technické zprávě
k projektové dokumentaci by měly být tyto
podmínky již zapracované tak, aby bylo zřejmé,
že stavba bude na základě ohlášení provedena
v souladu s nimi. Pokud by z ohlášení (projektové
dokumentace) naopak bylo zřejmé, že podmínky
splněny nebudou a stavební úřad zjistí, že stavba
by
byla
z uvedeného
důvodu
v rozporu
s obecnými požadavky na výstavbu, provedení
ohlášené stavby zakáže dle ust. § 107 odst. 1,2
SZ. Pokud stavební úřad důvody k zákazu stavby
neshledá, nelze z důvodu stanovených podmínek
vlastníky sítí provedení stavby zakázat.

Jak řešit tyto případy, v průběhu ohlášení
přijdou:
- námitky účastníků řízení
- podmínky ve stanovisku DO
- podmínky ve vyjádření správců inž. sítí
- námitky vlastníků sousedních pozemků a
staveb na nich SÚ vyhodnotí z hlediska
požadavků SZ, prováděcích předpisů,
závazných stanovisek DO, podmínek
správců sítí. O námitkách „rozhodne“ tak,
že těmto osobám sdělí, buď že stavba je
v souladu s právními předpisy a vydá
souhlas s provedením stavby anebo
v případě zjištění jejich oprávněnosti
stavbu zakáže.
- podmínky v závazném stanovisku DO
musí být respektovány v projektové
dokumentaci
předložené
společně
s ohlášením. Jejich nesplnění je důvodem
pro to, aby stavební úřad stavbu zakázal.
Připomínáme, že DO je vázán svým
předchozím závazným stanoviskem.
- podmínky
ve
vyjádření
správců
inženýrských sítí musí být respektovány
projektovou dokumentací, předloženou
společně
s ohlášením.
Jejich
nerespektování v projektové dokumentaci
je důvodem pro to, aby SÚ stavbu
zakázal.

Lze povolit RD na ohlášení dle ust. § 104 odst.
1 písm. a) SZ i v případě, že se jedná o stavbu
v zastavitelném území, kdy orgán ZPF vydává
závazné stanovisko k vynětí ze ZPF ?
Dle zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF, ust. §
9 odst. 2 není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF
k odnětí půdy v případě umisťování vymezených
staveb např. staveb pro bydlení pouze
v zastavěném území. V těchto případech orgán
ZPF závazné stanovisko nevydává, neboť ze
zákona takové oprávnění nemá. Pokud se jedná o
zastavitelné území – tam orgán ochrany ZPF
závazné stanovisko k odnětí ze ZPF vydává.
Odvody za trvalé odnětí se v případě staveb pro
bydlení v zastavitelných plochách vymezených
územním plánem nebo zásadami územního
rozvoje nepředepíší. Dle ust. § 10 zákona o
ochraně ZPF je souhlas vydaný k odnětí půdy ze
ZPF vydaný podle ust. § 9 odst. 6 zákona o
ochraně ZPF závaznou součástí rozhodnutí, která
budou ve věci vydána podle zvláštního předpisu.
Žadatel je povinen plnit podmínky v něm
stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla
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K výše uvedenému připomínáme
projektanta uvedené v ust. § 159 SZ.

SP, neboť již předem je mu známo, že se mu
nepodaří získat např. souhlasy osob dle ust. §
104 odst. 1 písm. f) SZ a v žádosti o SP
takovou skutečnost (o nemožnosti zajištění
požadovaných
podkladů)
uvede,
je
i
v takových případech nutno žádost o SP
posoudit jako ohlášení a nejprve vydat
usnesení o provedení stavebního řízení?
V případě, že stavebník podá přímo žádost o
stavební povolení, stavební úřad by měl
především ověřit, zda skutečně stavebník
nepředloží podklady, které umožňují využití
zjednodušeného řízení tj. ohlášení stavby a
rovněž by měl se stavebníkem projednat věc
z hlediska správních poplatků. Dle našeho názoru
stavební úřad nemůže stavebníka nutit k ohlášení
stavby, avšak je povinen jej seznámit se všemi
postupy, které stavební zákon a zákon o
správních poplatcích umožňují.
Stavební úřad při řešení tohoto problému je
povinen postupovat v souladu se zákonem, avšak
je rovněž povinen respektovat základní zásady
správního řízení uvedené v základních zásadách
činnosti správních orgánů.

povinnosti

Jak prodloužit platnost u rozhodnutí vydaného
ve sloučeném ÚR a SP
Pouze prodloužit platnost stavebního povolení
podle ust. § 115 odst. 4 SZ. Platnost územního
rozhodnutí se tímto prodlouží „automaticky“.
Projektová dokumentace – omezení rozsahu
pro ohlašované, povolované stavby
Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, lze rozsah a obsah
projektové dokumentace pro ohlášení stavby
uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního
zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110
odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení
stavby ve zkráceném stavebním řízení podle §
117 odst. 2 stavebního zákona upravit
následovně: Projektová dokumentace musí vždy
obsahovat části A až F členěné na jednotlivé
položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí
odpovídat druhu a významu stavby, jejímu
umístění, stavebně technickému provedení, účelu
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

Jak posuzovat mobilní domy?
Mobilní dům, který má být užíván pro účely
bydlení, rekreaci, obchod, služby atd. je
výrobkem, který plní funkci stavby a vztahuje se
na něj režim umístění stavby, tj. např. ust. § 96
SZ územní souhlas, popř. územní řízení. Pojmu
výrobek plnící funkci stavby je nutno rozumět tak,
že se jedná o výrobek, který plní funkci, jakou
obvykle plní stavby. Takovým výrobkem mobilní
dům je a může jim být i silniční vozidlo. Umístění
mobilního domu, který má plnit funkci stavby na
pozemku, musí být v souladu s ÚPD a vyžaduje
ÚR nebo ÚS. Pokud neplní prozatím svou funkci
tzn. není k užíván ke svému účelu, jedná se o
výrobek, který může být skladován (odstaven,
uložen) pouze na plochách k tomu určených tj.
především plochách výroby a skladování,
plochách smíšených, mohou to být popř. i plochy
bydlení s pozemky pro obchod a též ve stavbách
výrobních, prodejních či skladech. Rozhodným
pro umísťování mobilních domů je vždy soulad s
ÚPD. Pokud by eventuálně byl takový dům natolik
mobilní, že by byl pravidelně přemisťován po
pozemních komunikacích a splňoval by charakter
vozidla nebo přívěsu (technický průkaz), nebylo
by jeho umístění dočasné v režimu stavebního
zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadů
je v takovém případě tedy zkoumáno, zda jeho
odstavování na pozemcích je v souladu s jejich
využitím dle územně plánovací dokumentace.
Přívěs, pokud se nejedná o výrobek plnící funkci
stavby, výrobek před uvedením do provozu či
vrak, by měl být opatřen SPZ a měl by splňovat
určité technické požadavky provozuschopnosti.
- novela SZ – podstatně přepracován

§ 106
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru (§ 106 odst. 2 SZ) se dále doručí
osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f),
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem a
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud
není stavebním úřadem. Je nutné tento
souhlas opatřovat vyznačením účinnosti a
doručovat jej těmto osobám na dodejky?
Pokud na dodejky, proč?
Právní účinky nastávají doručením stavebníkovi,
proto je nezbytné stavebníkovi doručovat do
vlastních
rukou
na
dodejku,
z důvodu
jednoznačného prokázání nabytí právních účinků.
Stavební zákon rovněž u dalších osob uvedených
ve stavebním zákoně požaduje doručení. Z ust. §
106 odst. 2 stavebního zákona lze logicky dovodit,
že stavební úřad je povinen doručit souhlas i
dalším osobám a toto doručení případně
prokázat. Neprokázání doručení by bylo v rozporu
se zákonem.
Chápu správně, že souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru (§ 106 odst. 2
SZ) ani kolaudační souhlas (§ 122 odst. 2 SZ)
se nedoručují dotčeným orgánům?
Sice to tak nevypadá, ale kolaudační souhlasy,
vzhledem k účelu a významu kolaudovaných
staveb, doporučujeme doručovat.

§ 108
Pokud stavebník hodlá realizovat stavbu na
ohlášení, ale záměrně podá žádost o vydání
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§ 112

nemá. Potřeba označit určité stavby jako
nezpůsobilé pro zkrácené řízení by měla
vyplynout z průběhu projednávání ÚPD, zejména
z požadavků DO, obcí či zkušeností úřadu
územního plánování jako pořizovatele. Rovněž
tak v případě vymezení takové stavby v územním
rozhodnutí by mělo vycházet z podkladů pro
rozhodnutí, zejména stanoviska dotčeného
orgánu.

Stavební řízení – zastavení řízení při zjištění
zahájení stavby
Probíhající stavební řízení (popř. spojené
s územním řízením) se při zjištění, resp.
provedení důkazu o zahájení předmětné stavby
bez stavebního povolení, zastaví usnesením
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního
řádu (žádost se stala zjevně bezpředmětnou) a
v odůvodnění vydaného usnesení se mimo jiné
uvede poučení o postupu podle § 129 odst. 3 SZ.

§ 118
Změnu stavby, která se nedotýká práv
ostatních účastníků stavebního řízení, může
stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným
na místě při kontrolní prohlídce stavby.
Rozhodnutí
je
stavebníkovi
oznámeno
zápisem
do stavebního
deníku
nebo
jednoduchého záznamu o stavbě. Jedná se o
rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení?
Lze se proti takovému rozhodnutí odvolat?
Jak bude takové rozhodnutí vypadat – musí
mít náležitosti dle správního řádu? Musí na
něm být č.j., otisk razítka….?
Ano, rozhodnutí vydané na místě při kontrolní
prohlídce, tj. rozhodnutí zapsané do stavebního
deníku či jednoduchého záznamu o stavbě je
prvním úkonem v řízení a lze se proti němu
odvolat. Stavební úřad by měl poučit stavebníka,
který bude jediným účastníkem řízení, o tom, že
se může vzdát odvolání proti tomuto rozhodnutí,
aby rozhodnutí nabylo právní moci a s tím
spojených účinků týž den. Co se rozumí vydáním
rozhodnutí na místě, správní řád v § 71 výslovně
neupravuje. Podle SZ je to zápis do stavebního
deníku, který by měl obsahovat náležitosti
rozhodnutí dle ust. § 68 SŘ. Vydání rozhodnutí je
třeba zapsat rovněž do protokolu z kontrolní
prohlídky. Do protokolu by mělo být učiněno i
prohlášení stavebníka o vzdání se odvolání,
pokud se rozhodne vzdát se práva na odvolání.
Protokol zůstává součástí spisu uloženého a
archivovaného stavebním úřadem. Po návratu na
úřad stavební úřad vyhotoví rozhodnutí a založí
ho do spisu. Pokud se stavebník nevzdá práva na
odvolání přímo při vydání rozhodnutí na místě,
rozhodnutí nabývá po 15 dnech právní moci.

§ 113
Ust. § 113 odst. 3 SZ - jak budou obesílány
dotčené orgány při stavebním řízení?
Ust. § 113 odst. 3 SZ se týká doručování pouze
účastníkům stavebního řízení, nikoliv dotčeným
orgánům. Těmto se doručuje podle správního
řádu na adresu sídla nebo sídla její organizační
složky ( § 21 SŘ) a způsobem stanoveným zák. č.
300/2008 Sb.,.

§ 114
Stavební povolení – nesouhlas menšinového
vlastníka
Stavební povolení lze vydat i v případě
nesouhlasu
menšinového
vlastníka.
Viz.
Občanský zákoník (§139 odst.2). Menšinový
vlastník má možnost obrátit se na soud. Stavební
úřad je povinen řízení, v němž byla uplatněna
občanskoprávní námitka přerušit dát možnost
menšinovému spoluvlastníku obrátit se s takovou
námitkou ve stanovené přiměřené lhůtě na soud.
Pokud se tento účastník na soud ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem neobrátí, stavební
úřad rozhodne.
V případě stavebních úprav či změn užívání
bytových domů mají možnost vlastníci bytových
jednotek jako účastníci řízení, kteří mají zájem
stavební úpravy realizovat, avšak nemají souhlas
všech vlastníků bytových jednotek, popř. chybí
souhlas některých vlastníků jednotek do 75%,
mají možnost se též obrátit na soud s žalobou o
nahrazení souhlasu spoluvlastníků.

§ 117

Stavební povolení bylo vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení podle starého
stavebního zákona. Stavebník nyní žádá o
povolení změny této stavby před jejím
dokončením, přičemž dochází ke změně
v umístění této stavby. Jak v tom případě
postupovat?
Stavební úřad postupuje podle ust. § 118 odst. 2
SZ. Žádost o změnu stavby před dokončením
stavební úřad projedná s účastníky řízení a
dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna
dotýká práv účastníků stavebního, případně
územního řízení, jakož i zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy, a rozhodne o ní.
Rozhoduje se jedním rozhodnutím podle

Ust. § 117 odst. 1 SZ - které stavby jsou
nezpůsobilé pro posouzení autorizovaným
inspektorem? Je povinností orgánu územního
plánování tyto stavby uvést v územních
plánech např. obdobně jako stavby veřejně
prospěšné?
Jsou to ty stavby, které jsou vymezeny
v územních plánech, územních rozhodnutích či
zvláštních právních předpisech jako stavby
nezpůsobilé pro posouzení autorizovaným
inspektorem. Je na vůli orgánu územního
plánování, zda takové stavby v územně plánovací
dokumentaci vymezí. Úřad územního plánování
povinnost vymezit v každém územním plánu
stavby nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle SZ
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ustanovení § 118 odst. 2 ve společném řízení
vedeném dle ust. § 94 písm. a) SZ.

příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., resp.
přílohy oznámení o užívání stavby část B bod 4
obsahuje doložení vyhodnocených zkoušek
předepsaných
zvláštními
předpisy.
Pokud
nebudou předloženy SÚ doklady o provedení
zkoušek, je třeba pamatovat na to, že zákaz musí
být vydán do 30 dnů ode dne, kdy stavebník
ohlásil započetí užívání stavby. Rozhodnutí o
zákazu užívání je prvním úkonem v řízení.
Aby mohlo být započato s užíváním stavby dle
ust. § 120 SZ musí být stavba nebo její část
schopná samostatného užívání dokončena tzn.,
že musí být bez nedodělků. Stavební úřad
nemůže vydat souhlas s užíváním nedokončené
stavby.
Vydání
souhlasu
s užíváním
na
nedokončenou stavbu stejně jako na druhou
stranu nečinnost po oznámení stavebníka je
postupem nezákonným.

U změny stavby před dokončením budou
účastníci řízení a dotčené orgány obesíláni
jako při územním řízení nebo při stavebním
řízení?
Podle toho, jaký je rozsah změn a které odstavce
ustanovení § 118, budou pro povolení změn při
změně stavby před dokončením použity, přistoupí
stavení úřad i ke stanovení okruhu účastníků
řízení s přihlédnutím k přímému dotčení jejich
práv. Totéž se týká i DO. Pokud by např. rozsah
změn vyžadoval změnu územního rozhodnutí i
stavebního povolení, bude stavební úřad vést ve
společném řízení jak řízení o změně územního
rozhodnutí, tak řízení změně stavebního povolení
a ve věci rozhodne společným rozhodnutím.
Nejjednodušší případy, kdy se změna nedotýká
práv ostatních účastníků řízení lze vyřídit
nejjednodušším způsobem tj. rozhodnutím
vydaným na místě kontrolní prohlídky oznámením
účastníkům zápisem do stavebního deníku nebo
jednoduchým záznamem o stavbě do stavebního
deníku. Postup SÚ při změně stavby před
dokončením je upraven ust. § 118 SZ, který dává
širokou škálu možností postupů v řízení o
změnách staveb před dokončením.

§ 122
Jak řešit nebo jak zapracovat podmínky DO a
nedodělky u kolaudačního souhlasu?
Nijak, kolaudační souhlas není rozhodnutí a nelze
v něm ukládat jakékoliv podmínky, tedy ani
podmínky pro odstranění nedodělků. Jeho vydání
je možné pouze po odstranění nedodělků před
vydáním kolaudačního souhlasu. Aby mohl
stavební úřad kolaudační souhlas vydat, musí být
stavba dokončena. To se týká eventuálně i části
stavby schopné samostatného užívání. Pokud by
se jednalo nedodělky, které neohrozí bezpečné
užívání stavby a nemají negativní vlivu na životní
prostředí a mohl by stavební úřad zvážit použití
ust. § 123 stavebního zákona předčasné užívání
stavby.

Prodloužení lhůty k dokončení stavby
Posuzuje se jako změna stavby před jejím
dokončením. Nedotýká-li se změna práv
účastníků stavebního řízení, je možné využít §
118 odst. 6 stavebního zákona a změnu schválit
rozhodnutím. Rozhodnutí se oznamuje zápisem
do stavebního deníku popř. jednoduchého zápisu
o stavbě při kontrolní prohlídce stavby. Pokud by
se změna stavby práv účastníků řízení nějakým
způsobem dotýkala, pak postupuje SÚ podle §
118 odst. 2 stavebního zákona, tj. vydat
rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Dle
ust. § 118 odst. 4 může stavební úřad využít
ohlášení či VPS.

§ 126
Změna v užívání stavby spojená se změnou
stavby?
Dle § 126 odst. 4 pokud je změna v užívání
stavby podmíněna změnou dokončené stavby,
která vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení,
stavební úřad projedná změnu dokončené stavby.
Podle charakteru změny dokončené stavby se
postupuje podle § 78 až 96a a § 104 až 117. V
ohlášení nebo v žádosti o stavební povolení nebo
v oznámení podle § 117 se současně uvede
navrhovaná změna v užívání. Po dokončení
změny stavby se podle okolností postupuje podle
§ 120 nebo 122; v oznámení užívání nebo v
žádosti o kolaudační souhlas se současně uvede
nový účel užívání.

§ 119
V ust. § 119 SZ je stanoveno, že stavebník
zajistí, aby před započetím užívání stavby byly
provedeny
a
vyhodnoceny
zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
Znamená to tedy, že v době, kdy bude SÚ
provádět závěrečnou kontrolní prohlídku
stavby nemusí je stavebník mít a předložit je
SÚ? Při závěrečné kontrolní prohlídce by měl
SÚ zjistit, zda jsou splněny podmínky pro
užívání stavby stanovené v ust. § 120 odst. 2
SZ.
Dle ust. § 119 odst. 1 SZ je stavebník povinen tyto
zkoušky a měření zajistit před započetím užívání
stavby, tzn., že je může zajišťovat i ve lhůtě 30
dnů od oznámení svého záměru SÚ, ale než těch
30 dnů uplyne, tak je musí mít a musí je předložit
SÚ. Formulář „oznámení o užívání stavby“ –

Je třeba vydávat rozhodnutí o změně v užívání
stavby v případě, kdy se v prodejně mění
sortiment?
Pokud bylo na posuzovanou stavbu či její část
vydáno stavební povolení, kolaudační rozhodnutí,
či dodatečné povolení stavby, ve kterém byla
stavba v minulosti povolena k užívání jako
prodejna (obchod, krám) bez specifikace, pak
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podané žádosti, pokud stavebník nebo
vlastník stavby podá ve stanovené lhůtě
žádost o dodatečné povolení stavby. Co
s žádostí o dodatečné povolení stavby, která
bude podána po stanovené lhůtě, ale ještě
předtím, než stavební úřad ukončí řízení o
odstranění stavby?
Žádostí o dodatečné povolení stavby, která bude
podána po stanovené lhůtě, se stavební úřad
bude zabývat. Stavební zákon neuvádí, že
zmeškání úkonu – podání žádosti o dodatečné
povolení ve 30 denní lhůtě nelze prominout. Není
proto vyloučen postup podle § 41 správního řádu
v případě, že stavebník o prominutí zmeškání
tohoto úkonu požádá. Žádost o prominutí stavební
úřad posoudí a buď žádosti vyhoví nebo ne. Na
základě výsledku tohoto posouzení bude v řízení
pokračovat, a to tak, že buď řízení zastaví nebo
bude v řízení o dodatečném povolení pokračovat.

není ke změně sortimentu třeba ani souhlasu či
povolení SÚ. Pokud byl prodej specifikován a
nové užívání je od povolení odlišné, je ke změně
v účelu užívání nezbytný písemný souhlas
stavebního úřadu v případě, že by účinky změny
stavby mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a
zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.

§ 127
Pokud stavební úřad obdrží žádost o vydání
sloučeného územního řízení o změně stavby a
o změně vlivu stavby na využití území
s ohlášením změny v užívání stavby a zjistí, že
územní rozhodnutí pro požadovanou změnu
není třeba, avšak ohlášení není úplné a navíc
se změna dotýká práv třetích osob, jak má
postupovat? Nemůže se stát, že stavební úřad
vyrozumí žadatele, že změna podléhá
rozhodnutí, určí podklady nezbytné pro řízení
a poučí ho, že řízení bude zahájeno až dnem
jejich předložení, avšak žadatel bude po 30
dnech od svého ohlášení mít za to, že jde o
souhlas mlčky?
Podle nové právní úpravy SÚ v případě, že
oznámení není úplné nebo změna nesplňuje
podmínky pro vydání souhlasu, vydá usnesení o
projednání řízení. Souhlas s provedením stavby
mlčky, byl novelou SZ vypuštěn.

Jaký je průběh řízení o odstranění stavby? Po
zahájení řízení o odstranění stavby, vyzývá SÚ
stavebníka k podání žádosti o dodatečné
povolení stavby? Jakým způsobem informovat
stavebníka, že může podat žádost o dodatečné
povolení? Běží správní lhůta a správní orgán
nemá možnost přerušit vedené řízení o
odstranění stavby.
Pokud stavební úřad zjistí stavbu realizovanou
bez povolení nebo opatření SÚ nebo v rozporu
s ním, zahájí řízení dle ust. § 129 odst. 1 písm. b)
SZ. V oznámení o zahájení řízení stavebníka či
vlastníka stavby poučí o možnosti dle ust. § 129
odst. 2 SZ podat ve lhůtě 30ti dnů žádost o
dodatečné povolení. Pokud stavebník nebo její
vlastník prokáže, že není umístněna v rozporu se
záměry územního plánování, není provedena na
pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje nebo
omezuje a není v rozporu s obecnými požadavky
na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem. SÚ stavebníka
nevyzývá k předložení žádosti, dokladů a
podkladů, je na odpovědnosti této osoby, zda
žádost včetně dokladů a podkladů stavebnímu
úřadu předloží. Může ho též informovat o tom, že
v případě, že stavebník nebo vlastník stavby
požádá o dodatečné povolení stavby, stavební
úřad řízení o odstranění stavby přeruší a povede
řízení o podané žádosti. Tímto správní orgán splní
„poučovací“ povinnost (ust. § 4 odst. 2 SŘ –
správní orgán v souvislosti se svým úkonem
poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o
jejích právech a povinnostech). Stavební úřad
v takovém případě „černého“ stavebníka pouze
poučuje – nevyzývá ho k provedení nějakého
úkonu – tudíž nestanovuje lhůtu a v této fázi
nepřerušuje řízení. V poučení musí uvést, že
žádost o dodatečné povolení stavby musí být
podána ve lhůtě 30 dnů. Po takovém poučení je
pouze na odpovědnosti a vůli stavebníka, zda má
zájem o dodatečné povolení stavby a zda podá
žádost o dodatečné povolení stavby či nikoli.
Pokud je podána žádost o dodatečné povolení

§ 128
Musí vlastník stavby, u které ohlašuje záměr
odstranit ji, vyčkat 30 dnů nebo může stavební
úřad sdělit k ohlášení, že tento záměr je možné
uskutečnit?
Stavební úřad je však povinen na ohlášení
reagovat v co nejkratším možném termínu a tudíž
může vydat souhlas i před uplynutím 30 denní
lhůty. Stavebník musí 30 dnů vyčkat.
Dle našeho názoru je nutno k ohlášení
odstranění stavby doložit stanoviska správců
inženýrských sítí, na které je stavba napojena.
Není nikde uvedeno a stavebník vyslovil
značnou nelibost.
Správní orgán tedy i SÚ může vyžadovat
předložení dokladů a podkladů pro rozhodnutí
pouze v rozsahu stanoveném provádějícím
předpisem. K ohlášení odstranění stavby podle §
128 SZ je povinen předložit ohlášení v rozsahu
přílohy č. 8, dokladová část „E.3“ vyhl. č.
499/2006
Sb.,
tj.
stanoviska
vlastníků
inženýrských sítí. Odpojování od inženýrských sítí
resp. odhlašování je upraveno podmínkami pro
uzavírání smluv o dodávce mezi odběratelem a
dodavatelem. Těmito smlouvami jsou stanoveny
také podmínky, za jakých mohou být inženýrské
sítě při odstraňování stavby odpojeny. Porušení
smluvních podmínek je možno sankcionovat.

§ 129
Dle tohoto ustanovení stavební úřad přeruší
řízení o odstranění stavby a vede řízení o
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stavby, stavební úřad řízení o odstranění stavby
vedené z moci úřední přeruší a vede řízení o
žádosti. Podle výsledku řízení o žádosti pak řízení
o odstranění stavby zastaví nebo nařídí
odstranění stavby. Pokud stavebník podá přímo
ještě před zahájením řízení o odstranění stavby
žádost o dodatečné povolení stavby je tím
zahájeno řízení o žádosti a SÚ pokud má žádost
veškeré náležitosti, oznámí zahájení řízení
účastníkům a dotčeným orgánům.
Připomínáme, že pro zjištění nezákonného
jednání je povinností SÚ zahájit řízení o přestupku
přip. o správním deliktu.

dodatečné povolení nahradí i územní rozhodnutí –
vychází se z toho, že již není co umisťovat, když
stavba stojí, resp. je rozestavěna – je to stejné
jako u předchozí právní úpravy.
Dle starého SZ nebylo možné vydat pro
reklamní zařízení dodatečné povolení stavby.
Lze to podle nového SZ?
Ano, lze. Z ust. § 129 odst. 7 SZ vyplývá, že u
zařízení se postupuje podle odstavců 1 – 4 ust. §
129 SZ obdobně, tzn., že je lze i dodatečně
povolit.
Rozhoduje o odstranění překážek na účelové
komunikaci obecný stavební úřad nebo
silniční správní úřad?
Byla-li na veřejné cestě (pozemní komunikaci)
umístěná překážka (např. řetěz, brána, závora,
hromada kamení atd.), může se každý, kdo cestu
užívá z nutné komunikační potřeby, obrátit na
silniční správní úřad a vyžádat vydání rozhodnutí,
jímž úřad nařídí odstranění pevných překážek
z této komunikace. Tímto způsobem lze
postupovat při odstraňování překážek ze všech
kategorií
pozemních
komunikací
včetně
účelových.
Silniční správní úřad má povinnost o návrhu na
odstranění překážek z pozemní komunikace
rozhodnout a nařídit odstranění překážek. Pokud
silniční správní úřad po provedeném řízení zjistí,
že se nejedná o pozemní komunikaci, návrh
zamítne. Otázku existence komunikace si silniční
správní úřad předběžně řeší v rámci řízení o
odstranění překážky, nevede o ní samostatné
řízení.

Lze přerušit řízení o odstranění nepovolené
stavby v případě, že stavebník podá žádost o
dodatečné povolení stavby, ale nepředloží
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o
SP? Je možné v případě, že nedoloží všechny
podklady vyzvat ho k jejich předložení a řízení
přerušit? Jak stanovit stavebníkovi, že má
možnost podat žádost o dodatečné povolení
stavby? V případě rozestavěné nepovolené
stavby řešit územní rozhodnutí nebo územní
souhlas?
Podání žádosti o dodatečné povolení stavby je
důvodem pro přerušení řízení o odstranění stavby
i v případě, že stavebník současně se žádostí
nepředloží podklady v rozsahu jako k žádosti o
SP. I když ust. § 129 odst. 3 SZ stanoví, že SÚ
přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o
podané žádosti „pokud stavebník nebo vlastník
požádá o její dodatečné povolení a předloží
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o SP“
– lze v tomto případě vycházet z toho, že dle
nového SZ je podáním žádosti o dodatečné
povolení zahájeno řízení na žádost dle ust. § 45
SŘ. Dle ust. § 45 odst. 2 SŘ je povinností
správního orgánu pomoci žadateli odstranit
nedostatky podání. I v případě, že stavebník podá
pouze žádost o dodatečné povolení stavby, bez
dalších dokladů a podkladů, stavební úřad řízení
o odstranění stavby přeruší, oznámí zahájení
řízení o žádosti a současně stavebníka vyzve
k doložení chybějících podkladů a řízení o žádosti
do doplnění chybějících podkladů ve lhůtě, kterou
žadateli
stanoví,
rovněž
přeruší.
Lhůta
k předložení podkladů musí být přiměřená povaze
zajištění chybějících podkladů. Součástí přerušení
řízení na žádost bude i poučení o následcích
nesplnění výzvy ve stanovené lhůtě. Prodlužovat
stanovenou lhůtu nedoporučujeme. Je na
odpovědnosti
nedisciplinovaného
stavebníka
předložit žádost, včetně dokladů ve lhůtě
stanovené stavebním úřadem. Prodloužení lhůty
k předložení žádosti a podkladů by mělo být
výjimečné.
Jak stanovit stavebníkovi, že má možnost podat
žádost o dodatečné povolení, je popsáno v
předešlé odpovědi.
V případě rozestavěné nepovolené stavby se již
územní rozhodnutí vydávat nebude a vydané

§ 133
Jaký je rozdíl mezi § 133 a § 171 SZ z hlediska
provádění kontrol na stavbách. Mám teď na
mysli původní státní stavební dohled. Dám
příklad. Máme překontrolovat, zda je stavba
užívána
v
souladu
s
kolaudačním
rozhodnutím. Vykonáme kontrolní prohlídku
dle ust. § 133 odst. 2 f) SZ nebo státní dozor
dle § 171 odst. 1 SZ?
Ustanovení § 171 SZ obecně upravuje působnost
správních orgánů na různý stupních vykonávat
státní dozor ve věcech územního plánování a
stavebního řádu s tím, že jsou zde bez ohledu na
rozlišení konkrétní územně plánovací, územně
nebo stavebně správní činnosti uvedeny základní
nástroje výkonu takové působnosti. Ochrana
veřejných zájmů vymezených je ust. § 132 SZ
svěřena stavebním úřadům.
Část čtvrtá hlava II SZ upravuje podrobněji institut
stavebního dozoru a zvláštní pravomoci
stavebního úřadu při výkonu stavebního dozoru.
Stavební dozor je součást státního dozoru na
úseku stavebního řádu a pravomoci při jeho
výkonu jsou limitovány veřejným zájmem a
jednotlivými oprávněními stavebního úřadu ve
veřejném zájmu vyjmenovanými v ust. § 132 odst.
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2 SZ. Následně jsou tato jednotlivá oprávnění
samostatně upravena v ust. § 133 až 141 SZ.
Pokud bude stavební úřad kontrolovat např., zda
je stavba užívána v souladu s kolaudačním
rozhodnutím, bude uplatňovat své oprávnění
provádět kontrolní prohlídku stavby vyplývající
z ust. § 132 SZ za použití ust. § 133 odst. 1 SZ,
podle kterého provede konkrétní zjišťování, zda je
stavba užívána jen k povolenému účelu a
stanoveným způsobem tak, jak je stanoveno dle
ust. § 133 odst. 2 písm. f) SZ.

vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
geotechnika.
Oprávnění autorizovaného architekta
Názor odboru územně a stavebně správního
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že
autorizovaný
architekt
není
způsobilý
zpracovat
statickou
část
projektové
dokumentace pozemní stavby, byl prověřen a
přehodnocen.
Z kontextu sut. § 4 a § 17 zák. č. 360/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, jednoznačně vyplývá,
že autorizovaný architekt pro obor architektura (§4
odst. 2 písm. a), a autorizovaný architekt
s autorizací se všeobecnou působností (§4 odst.
3) jsou v rámci oboru své autorizace oprávněni
vypracovávat projektovou dokumentaci stavby
v celém rozsahu (tzn. všechny profesně vydělené
části této dokumentace, včetně statického
posouzení.

§ 152
Jak postupovat v případě, že vlastní jednotky
provádí stavební práce, které nepodléhají
povolení ani ohlášení a sousedé si stěžují?
Dle ust. § 152 odst 1 SZ je stavebník povinen mít
na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a
majetku, i šetrnost k sousedství. A to i u staveb a
jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani
ohlášení nebo i jiného obdobného záměru.
Stavebník je rovněž povinen o zahájení prací
osvobozených
od
projednání
před
SÚ
v dostatečném předstihu informovat osoby těmito
pracemi přímo dotčené.
Porušení těchto povinností je porušením
stavebního řádu a stavební úřad za toto porušení
může uložit pokutu až do výše 200 000 kč (ust. §§
178, 179, 180 a 181 SZ).
V případě stížnosti na provádění takových prací
stavební úřad nejprve zjišťuje, zda stavebník o
zahájení prací informoval a následně, zda
nedochází ohrožení životů výše uvedených,
včetně šetrnosti k sousedství, tj. např. provádění
prací v časných ranních či pozdních odpoledních
resp. večerních hodinách a to i mimo dobu tzv.
nočního klidu.
Za porušení ust. § 152 odst. 1, 3 nebo 4 SZ lze
fyzické osobě podle ust. § 178 odst. 2 písm. k) SZ
uložit pokutu do 200. 000,- Kč. U právnické osoby
postupuje SÚ dle ust. § 180 odst. 2 písm. k) SZ.
Připomínáme,
že
stavebník
prováděním
stavebních prací, které nevyžadují povolení či
souhlas SÚ, se může rovněž dopouštět porušení
ust. § 160 odst. 3 SZ.

§ 170
Lze vyvlastňovat na základě územně plánovací
dokumentace sídelního útvaru popř. územního
plánu obce schváleného za účinnosti zákona
č. 50/1976 Sb.?
Ano, dle ust. § 170 odst. 1 SZ lze práva
k pozemkům
a
stavbám,
potřebná
pro
uskutečnění staveb nebo jiných
veřejně
prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve
vydané ÚPD a jde-li o 4 případy pod písmenem a)
až d).

§ 182 odst. 4
Dopustí-li se správního deliktu podle tohoto
zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním
úřadem příslušným vést řízení o správním
deliktu, určí nadřízený orgán, který jiný obecní
úřad, který je stavebním úřadem, provede
řízení a vydá rozhodnutí. Kdo je oprávněn
zjistit, zda se obec dopustila deliktu a kdo má
kraj požádat o určení jiného stavebního
úřadu?
Stavební úřad, v jehož správním území se obec
správního deliktu dopustila. Nikdo jiný než SÚ o
určení jiného SÚ k projednání správních deliktů
vlastní obce požádat nemůže. Spáchání deliktu
buď stavebnímu úřadu může oznámit kdokoliv,
popř. nezákonný postup zjistí příslušný stavební
úřad v rámci své kontrolní činnosti sám.

§ 158
Jaké oprávnění a v jakém oboru má mít osoba,
která zpracovává dokumentaci pro územní
rozhodnutí o změně využití území, která
spočívá pouze v zalesnění, tedy ve výsadbě
stromů bez jakýchkoliv terénních úprav či
jiných činností?
Dle ustanovení § 158 odst. 1 SZ se jedná o
vybranou činnost ve výstavbě a dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí může zpracovávat
pouze fyzická osoba, která získala oprávnění
k jejímu výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb.
Obor – autorizovaný architekt (velká autorizace
nebo územní plánování, zahradní a krajinářská
tvorba); autorizovaný inženýr – obor - stavby

§ 190
Změna stavby před dokončením. Stavba
povolena pravomocně před 1.1.2007. Podle §
190 odst. 5 SZ se tato kolauduje podle
dosavadních předpisů. Stavebník požádá po 1.
1. 2007 o změnu stavby před dokončením.
Vede se řízení o této změně podle nového
zákona? V případě, že ano, jak postupovat,
když změna stavby zasahuje až do územního
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rozhodnutí, které bylo vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení před 1. 1. 2007?
Pokud byla žádost o vydání rozhodnutí o povolení
změny stavby před dokončením podána po
1.1. 2007, nelze takové správní řízení o žádosti
vést podle starého SZ, protože přechodné
ustanovení (ust. § 190 SZ) toto neupravuje. O
takové změně je třeba rozhodnout podle ust. §
118 nového SZ. Toto ust. SZ bude použito
použito i v případě, že se změna stavby před
dokončením bude týkat i změny umístění stavby.
Pokud se týká povolení užívání takové stavby
odbor ÚP uvádí, že původní stavební povolení
stále platí a pokud v původním stavebním
povolení byla stanovena podmínka kolaudace, tak
bude možné započít s užíváním až po provedení
kolaudačního řízení a vydání kolaudačního
rozhodnutí tak, jak je stanoveno v ust. § 190 odst.
5 nového SZ (změna stavby před dokončením
neruší předchozí pravomocná rozhodnutí).
Změnou stavby před dokončením nelze změnit
původní stavební povolení tak, že by se změnila,
popřípadě vypustila podmínka kolaudace.
Dle ust. § 190 odst. 5 SZ se u staveb
pravomocně povolených přede dnem nabytí
účinnosti nového stavebního zákona provede
kolaudační řízení podle dosavadních právních
předpisů. Co se stavbami, na které bylo SP
vydáno v roce 2006, ale nabylo právní moci až
po 1. 1. 2007? Podle nového SZ je stanovena
podmínka kolaudace, případně podmínky
doložení dalších dokladů ke kolaudačnímu
řízení. Podle výše citovaného ustanovení však
tyto podmínky nelze splnit, neboť stavba se již
nedá kolaudovat podle dosavadních právních
předpisů. Stejná situace vzniká u staveb
povolovaných podle dosavadních právních
předpisů již za účinnosti nového SZ.
V těchto případech postupuje SÚ podle § 120
nebo 122 SZ. Kolaudační rozhodnutí se
nevydává. Stavebník podle druhu stavby SÚ
oznámí záměr započít s užíváním stavby (§ 120
SZ a vyhl. č. 526/2006 Sb., příloha č. 4) nebo
požádá o kolaudační souhlas (§122 SZ, vyhl. č.
526/2006 Sb., příloha č. 5). Předložení ve
stavebním povolení požadovaných dokladů ke
kolaudaci je předpokladem kladného vyřízení,
oznámení o započetí užívání i žádosti o
kolaudační souhlas. V případě, že stavebník
požadované doklady nepředloží, SÚ užívání
stavby zakáže. Při závěreční kontrolní prohlídce,
stavební úřad zjišťuje, zda jsou splněny podmínky
ochrany života a zdraví osob, zvířat, životního
prostředí atd. (§ 120 odst. 2 a § 122 odst. 3 SZ)

Jak má stavební úřad posoudit, které
konkrétní části ÚPD se ve smyslu tohoto
ustanovení nepoužijí?
Stavební úřad se musí přezkoumatelným
způsobem vypořádat, co patří do regulačního
plánu a co do územního plánu. Obecně platí, že
do územního plánu nepatří to, co patří do
regulačního plánu či územního rozhodnutí.

1.2 Vyhl. č. 499/2006 Sb., (změna
62/2013 Sb.,)
Jsou součástí dokumentace skutečného
provedení
stavby
rovněž
výkresy
se
schématickým vyznačením vnitřních rozvodů
a instalací?
Rozsah dokumentace skutečného provedení
stavby pořizované podle § 125 SZ je upraven
vyhláškou 499/2006 Sb., příloha 7.

1.3 Vyhl. č. 501/2006 Sb., (změna
269/2009 Sb., 22/2010 Sb.,
20/2011 Sb., a 431/2012 Sb.,)
1.4 Vyhl. č. 503/2006 Sb., (změna
63/2013 Sb.,)
Tiskopisy žádostí nejsou v souladu se
zákonem a příslušnou vyhláškou, např.
v tiskopisu příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006
Sb., není uvedeno v přílohách k žádosti, že je
nutno doložit souhlasy vlastníků sousedních
pozemků vyznačené rovněž v situačním
výkresu, ale v § 96 odst. 3 písm. e) SZ tento
požadavek je uveden. Ze SZ vyplývá, že
nemůžeme požadovat nic víc nad rámec
žádosti. Jak to řešit?
Příloha č. 9 byla upravena a rozpor je odstraněn.

1.5 Zákon č.
vyvlastnění

184/2006

Sb.,

o

Podle § 6 písm. a) zákona o vyvlastnění,
vyvlastněním zaniká zástavní, podzástavní
právo váznoucí na pozemku nebo stavbě.
Zřízením věcného břemene (vyvlastněním)
např. přístupu nebo vnitřního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě by tedy
zaniklo zástavní a podzástavní právo? V § 2
písm. a) zákona o vyvlastnění je totiž uvedeno,
že vyvlastněním se rozumí odnětí nebo
omezení vlastnického práva odpovídající
věcnému břemenu k pozemku nebo ke
stavbě…..
Dle našeho názoru není zatím možný jiný výklad
než, že ze zákona skutečně zanikne jak zástavní,

§ 196
Kdo a jak bude zajišťovat veřejnou přístupnost
technických norem ( § 196 odst. 2)?
I když je konec roku 2013, není stanoveno.

Čl. II bod 4 zákona č. 350/2012
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tak i podzástavní právo a vyvlastniteli vzniknou
povinnosti vůči třetím osobám.

zjednodušeného územního řízení dle ust. § 95
odst. 2,3 stavebního zákona), tzn., že návrh
výroku rozhodnutí bude zveřejňován s takovými
podstatnými
náležitostmi
včetně
označení
účastníků řízení, jak stanovuje správní řád.
Doručování do vlastních rukou – listovní
zásilky doručované doručovatelem poštovní
licence
Písemnost, která se doručuje do vlastních rukou,
lze dle ust. § 20 odst. 2 SŘ doručit adresátovi
nebo též tomu, koho adresát písemnosti zmocnil
písemnou plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem. Správní řád tímto ustanovením
považuje převzetí zásilky osobou zmocněnou k
tomu adresátem, za doručení do vlastních rukou.
Doručování rozhodnutí na dodejku s červeným
pruhem
odnímá
účastníku
řízení
jednu
z možností, jak převzít rozhodnutí, neboť dle
poštovních podmínek zásilka s červeným pruhem,
nemůže být doručena osobě zmocněné. Tudíž
doporučujeme ve všech řízeních používat dodejku
s modrým pruhem, neboť toto doručování
odpovídá definici doručení do vlastních rukou
podle správního řádu, tj. jak adresátu, tak osobě,
kterou adresát k přijetí písemnosti zmocnil.

Kdo je příslušný k vedení vyvlastňovacího
řízení
v případě,
že
účastníkem
vyvlastňovacího řízení je osoba, jejímž
zřizovatelem je kraj? Z ustanovení § 16 odst. 3
zákona o vyvlastnění toto není zcela jasné. Je
pověřen jiný stavební úřad?
Případ, kdy účastníkem vyvlastňovacího řízení je
osoba, jejímž zřizovatelem je kraj, je do ust. § 16
odst. 3 zákona o vyvlastnění nesprávně
systematicky zařazen. S použitím analogie
postupovat přiměřeně dle ust. § 16 odst. 5 zákona
o vyvlastnění.

1.6 Zákon
č.
634/2004
o správních poplatcích

Sb.,

Novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích došlo na rozdíl od předchozí úpravy ke
zpoplatnění, zjednodušujících postupů stavebních
úřadů k umístění i povolení záměru.
Jak vybírat poplatky za povolení více staveb?
Je-li jedním stavebním povolením povolováno
více staveb, které jsou vedeny pod různými
písmeny položky 17, vybírá se poplatek ve výši
součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých
písmenech této položky.

Jak řešit nepřebírání korespondence u osob,
které se stavebním úřadem nekomunikují
(sousedské spory apod.), nepřebírají poštu,
vrací se doručenky - odstěhoval se, na adrese
se nezdržuje apod.
Je rozdíl, jestli účastník řízení korespondenci
pouze nepřebírá, ale v místě doručení se zdržuje
anebo se v místě bydliště nezdržuje.
Pokud korespondenci jen nepřebírá, ale v místě
doručování se zdržuje, nastává 10. den uložení
písemnosti fikce doručení a písemnost se
považuje za doručenou. Pokud je ale jeho pobyt
prokazatelně neznámý, potom je nutno takovému
účastníku doručovat veřejnou vyhláškou. Pokud
by se jednalo o účastníka, kterému má být v řízení
uložena povinnost nebo odňato právo, byl by
správní orgán povinen takovému účastníku
stanovit opatrovníka.

1.7 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní
řád
Označení účastníků řízení
Ve výrokové části každého rozhodnutí (nejenom
územního rozhodnutí) musí být přesně označeni
účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního
řádu tak, jak stanoví § 68 odst. 2 správního řádu.
Jedná se o nezbytnou náležitost rozhodnutí,
neboť těmto osobám správní rozhodnutí zakládá,
mění nebo ruší práva anebo povinnosti nebo o
nich prohlašuje, že práva nebo povinnosti mají
nebo nemají; přesné označení těchto účastníků
řízení ve výrokové části rozhodnutí je podmínkou
jeho určitosti a srozumitelnosti. Správní řád
stanoví, jakým konkrétním způsobem mají být tito
účastníci řízení označení, v případě, že jde o
fyzické osoby, označují se údaji dle ust. § 18 odst.
2 věta druhá správního řádu, tedy jménem,
příjmením, datem narození a místem trvalého
pobytu, popřípadě jiným údajem podle zvláštního
zákona.
Stavební zákon nemá k výše uvedeným
ustanovením správního řádu žádné zvláštní
ustanovení týkající se označování účastníků
řízení ve výroku rozhodnutí, který má být podle
stavebního zákona zveřejněn (jde o případ

Převod práv z územního rozhodnutí a
stavebního povolení
Podle ust. § 73 správního řádu, jestliže je pro
práva a povinnosti určující právo k movité nebo
nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné
i pro právní nástupce účastníků. To znamená, že
s převodem práv a k pozemku nebo stavbě
přechází na nového nabyvatele práva a povinnosti
vyplývající
z územního
rozhodnutí
nebo
stavebního povolení, tedy i právo stavbu
realizovat. Přechod práv z územního rozhodnutí a
stavebního povolení vyplýval i ze starého
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., a to ust. § 40 –
územní rozhodnutí, § 70 – stavební povolení.
V případě změny vlastníka není tedy třeba měnit
územní rozhodnutí ani stavební povolení.
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K převodu
práv
„automaticky“.

a

povinností

dochází

rozhodnutí. Závazná stanoviska se vydávají v
režimu části čtvrté správního řádu.
I když závazné stanovisko není samostatným
rozhodnutím,
správní
řád
připouští
jeho
samostatné přezkoumání dozorčím prostředkem,
který se zaměřuje na to, zda bylo závazné
stanovisko přijato v souladu s právními předpisy.
Pokud je závazné stanovisko vydáno v rozporu s
právními předpisy, postupuje se podle § 149 odst.
5 správního řádu. V tomto ustanovení se uvádí,
že nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo
změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný
nadřízený správní orgán správního orgánu, který
závazné stanovisko vydal. Toto ustanovení lze
považovat za speciální právní úpravu ve vztahu k
ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu, kde je
stanoveno, že ke zrušení vyjádření, osvědčení
nebo sdělení, které je v rozporu s právními
předpisy, je příslušný správní orgán, který
vyjádření, osvědčení nebo sdělení vydal nebo
učinil, nikoliv tedy jeho nadřízený orgán, jako je
tomu v případě § 149 odst. 5.

Závazná stanoviska DO
Při vydávání závazného stanoviska podle § 149
správního řádu z roku 2004, jehož obsah je
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu, je třeba na základě § 154 správního řádu
přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a
náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 SŘ z roku
2004). Tedy kladné závazné stanovisko by mělo
být odůvodněno. V případě pochybností o
správnosti závazného stanoviska doporučujeme
vydané závazné i koordinované stanovisko s DO
projednat. Lze postupovat dle ust. § 156 SŘ.
Závazná stanoviska DO jsou přezkoumatelná
nadřízeným orgánem, ne však soudem. Podle
současné judikatury závazné stanovisko DO není
samostatně přezkoumatelným rozhodnutím. NSS
4 AS 52/2012 – 26, ze dne 23. 11.. 2012 a NSS 2
As 75/2009 – 2013, ze dne 23. 8. 2011.

Ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu obecně
odkazuje na zrušení nebo změnu nezákonného
závazného stanoviska v přezkumném řízení,
nelze však uplatnit všechna ustanovení upravující
přezkumné řízení, a to vzhledem k povaze a
možnostem institutu závazného stanoviska jako
úkonu podle části čtvrté správního řádu. Proto se
ustanovení o přezkumném řízení použijí pouze
přiměřeně. Především je třeba vycházet ze
skutečnosti, že přezkumné řízení o závazném
stanovisku se týká postupu podle části čtvrté,
nejedná se o přezkumné řízení jako správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu.

1.8 Závěry poradního sboru ministra
vnitra ke správnímu řádu
Předchozí
stanoviska
jsou
publikovány v metodice z roku 2013.
K možnosti podat odvolání proti
rozhodnutí, kterým bylo změněno
závazné stanovisko
Přezkumné řízení, které se vede o závazném
stanovisku, nelze považovat za správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu, ale za
postup podle části čtvrté správního řádu s tím,
že ustanovení o přezkumném řízení se aplikují
přiměřeně. Pokud se závazné stanovisko,
které je pouze podkladem pro vydání
rozhodnutí, a nikoli samotným rozhodnutím,
ruší nebo mění, správní orgán o tom vydává
rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se však
nelze odvolat (závěr č. 122/2013).
Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se
zabýval otázkou, zda lze podat odvolání (rozklad)
proti rozhodnutí vydaném v přezkumném řízení,
kterým bylo změněno nebo zrušeno závazné
stanovisko.

Jak již poradní sbor konstatoval v roce 2008, z
ustanovení o přezkumném řízení by mělo být
aplikováno zejména ustanovení § 94 odst. 1
správního řádu v části upravující podnět pro
přezkumné řízení, dále pak ustanovení § 94 odst.
4
správního
řádu
upravující
nemožnost
přezkumného řízení, respektive důvod pro jeho
zastavení. Poradní sbor tehdy dovodil, že nebude
možné aplikovat ustanovení § 94 odst. 2 až 4, §
95 odst. 3 až 5, § 96 odst. 3 či § 99.²
Přezkumné řízení může být vyvoláno na základě
podnětu dotčené osoby nebo účastníka správního
řízení, nicméně řízení se zahajuje pouze z moci
úřední. Pokud příslušný správní orgán zjistí, že
závazné stanovisko nezákonné není, buď vůbec
žádné přezkumné řízení nezahájí, a pokud by ho
už zahájil, zastaví je usnesením podle § 97 odst.
1 správního řádu. Správní řád nestanoví, jakou
formu má mít změna či zrušení závazného
stanoviska v přezkumném řízení. Z ustanovení §
97 odst. 3 správního řádu plyne, že se v
přezkumném řízení vydává rozhodnutí; takovou
formu lze použít pouze tehdy, pokud by mělo dojít
k úplnému či částečnému zrušení závazného

Jak plyne z ustanovení § 149 odst. 1 správního
řádu,¹ závazné stanovisko je úkon učiněný
správním orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení (ve
smyslu § 67 odst. 1 správního řádu), a jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu. Závazné stanovisko lze
považovat za závazný podklad pro vydání
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podle ustanovení § 24 odst. 1 správního
řádu i při doručování na adresu
ohlašovny. Fikce doručení nastane, pokud
správní
orgán
přijal
oznámení
o
neúspěšném doručení písemnosti, a
zároveň
měl
adresát
možnost
si
písemnost v desetidenní lhůtě vyzvednout
na místě, kde byla písemnost uložena. Po
uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o
neúspěšném doručení se bude písemnost
považovat za doručenou (závěr č.
123/2013).

stanoviska z důvodu jeho nezákonnosti. Příslušný
správní orgán nezákonné závazné stanovisko
tedy zruší nebo změní rozhodnutím, což plyne
mimo jiné i z ustanovení § 149 odst. 5 správního
řádu, který odkazuje na přezkumné řízení. Jde o
jiný postup než podle § 156 odst. 2, kde je
stanoveno, že se vydává usnesení. Na podporu
tohoto tvrzení lze dále uvést, že usnesení se
vydává jen za předpokladu, že tak stanoví zákon,
což plyne z ustanovení § 76 odst. 1 správního
řádu.
Proti rozhodnutí, kterým je měněno nebo rušeno
závazné stanovisko, se však nelze odvolat.
Tomuto názoru svědčí tyto skutečnosti:

Poradnímu sboru ministra vnitra ke správnímu
řádu byla předložena otázka, jak mají správní
orgány postupovat při doručování písemností
fyzickým osobám, které mají adresu trvalého
pobytu na adrese ohlašovny, která odmítá
zabezpečit doručování písemností těmto osobám.

- Rozhodnutí, kterým se mění nebo ruší závazné
stanovisko, není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení podle části druhé a třetí správního
řádu.

V praxi se správní orgány, které doručují
písemnosti právě těmto osobám, setkávají s
případy, kdy ohlašovny, na jejichž adrese mají
fyzické osoby adresu trvalého pobytu, odmítají
zabezpečit doručování písemností těmto osobám.

- I když se v tomto přezkumném řízení vydává
rozhodnutí, je nutné uvést, že forma rozhodnutí je
pouze propůjčena postupu, který probíhá podle
části čtvrté správního řádu. Samotný fakt, že se
při postupu podle části čtvrté vydává rozhodnutí,
nečiní z postupu podle části čtvrté správní řízení
podle části druhé a třetí správního řádu.

Fyzické osobě se podle § 20 odst. 1 správního
řádu¹ písemnost doručuje na adresu jejího
trvalého pobytu. Skutečnost, zda je osoba
přihlášena k trvalému pobytu v objektu určeném
pro bydlení, ubytování či individuální rekreaci
nebo v objektu, který není určen k bydlení (tj. na
ohlašovně), nemá z hlediska požadavků na
doručování podle správního řádu žádný význam.
Institut trvalého pobytu má pouze evidenční
charakter a nevypovídá nic o faktickém stavu,
tedy o tom, kde daná osoba skutečně bydlí. Na
adresu správního orgánu lze fyzické osobě
doručovat i podle rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu, který uvádí, že „Ve prospěch
stěžovatele nelze ničeho dovodit ani ze
skutečnosti, že adresa v Přerově je adresou
ohlašovny. Je sice logické, že osoby s takovým
trvalým pobytem na daném místě fakticky nebydlí,
ovšem je jejich zájmem, aby sledovaly doručování
na danou adresu, zejména za situace, kdy vedou
správní řízení, v němž nepožádaly o doručování
na jinou možnou adresu.“ ²

- Přezkumné řízení o závazném stanovisku je
řízení bez účastníků (podobně jako „řízení“, v
němž se přezkoumávají na základě § 156 odst. 2
správního řádu jiné úkony správních orgánů).
Podle § 95 odst. 4 správního řádu jsou účastníky
přezkumného řízení účastníci původního řízení, v
němž bylo vydáno přezkoumávané rozhodnutí,
jichž se přezkumné řízení týká, nebo jejich právní
nástupci. Závazné stanovisko se však nevydává
ve správním řízení, které by mělo účastníky, ale
podle ustanovení části čtvrté správního řádu.
Z výše uvedených skutečností tak vyplývá, že
chce-li účastník správního řízení podat odvolání
proti závaznému stanovisku (rozhodnutí, kterým
bylo změněno závazné stanovisko), musí vyčkat
rozhodnutí ve věci, které bude vydáno na
podkladě změněného závazného stanoviska, a
odvolat se až proti rozhodnutí ve věci.

Otázkou ale zůstává, zda lze při doručování na
adresu ohlašovny aplikovat fikci doručení podle §
24 odst. 1 správního řádu. Fikce doručení nastane
pouze za předpokladu, že byla písemnost
uložena, a zároveň byl adresát, v souladu s § 23
odst. 4 správního řádu, vyzván vložením
oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby
si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl, a
byl písemně poučen o právních důsledcích, které
by jeho případné jednání podle § 24 odst. 1, 3 a 4
správního řádu vyvolalo (k tomuto závěru dospěl i
Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích
např. 7 As 130/2012-29 nebo 5 As 72/2010-60³

¹ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
² Závěr poradního sboru č. 71 ze dne 15. 12. 2008.

Doručování fyzickým
adresu ohlašovny

osobám

na

Při
splnění
zákonem
stanovených
podmínek může nastat tzv. fikce doručení
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nebo 9 As 42/2010). Výše popsané platí primárně
pro situace, kdy nemá adresát adresu trvalého
pobytu na ohlašovně. Na rozdíl od předchozí
právní úpravy (zákon č. 71/1967 Sb.) není nutné
pro účinky fikce doručení, aby se adresát v místě,
kam je mu písemnost doručována, zdržoval.

nepřebírají tam poštu), nebo pokud si adresát
písemnost na adrese ohlašovny opakovaně
nevyzvedává. ⁶
V těchto situacích se totiž
adresátovi prokazatelně nedaří doručovat, a proto
bude třeba ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu
doručovat veřejnou vyhláškou, nebo na základě §
32 správního řádu ustanovit opatrovníka.

Obdobným způsobem lze však postupovat i v
situacích, kdy jsou písemnosti doručovány na
adresu
ohlašovny.
Judikatura
Nejvyššího
správního soudu uvádí, že: „V řízeních podle
správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) pak v
případě, že je občanovi zrušeno místo trvalého
pobytu a stane se jím ohlašovna, lze po něm jistě
spravedlivě žádat, aby orgánům, u nichž nějaké
řízení svou žádostí vyvolal, sdělil adresu pro
doručování ve smyslu § 19 odst. 3 správního
řádu, případně aby docházel na ohlašovnu či
sledoval úřední desku rozhodujícího orgánu. ⁴
Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozsudku
pak uvádí, že: „podle soudu nelze za vážný
důvod, pro který si fyzická osoba – nepodnikatel
nemohla bez svého zavinění vyzvednout
písemnost, považovat skutečnost, že dotyčná
osoba na adrese pro doručování nebydlí, anebo si
na ni řádně nepřebírá poštu.“ ⁵

Správní orgán ani doručující orgán není povinen
zjišťovat, zda se adresát zdržuje na adrese, kam
je mu doručováno. Pokud se však správní orgán
dozví o tom, že se adresát na této adrese vůbec
nezdržuje, měl by doručovat na jinou adresu nebo
nastalou procesní situaci řešit jiným z výše
uvedených způsobů podle správního řádu.
¹ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011
č.j.: 2 As 28/2011-131
³ Z citovaného rozhodnutí: „Krajský soud se tedy zabýval tím,
zda dlouhodobé nezdržování se žalobce na adrese trvalého
pobytu bránilo uplatnění fikce doručení rozhodnutí o
přestupku. Vycházel z toho, že žalobce správnímu orgánu
prvého stupně žádnou doručovací adresu nesdělil, a proto mu
bylo, v souladu se správním řádem, doručováno na adresu
trvalého pobytu. V takovém případě však jde k tíži adresáta, že
se na adrese trvalého pobytu nezdržuje a nevyzvedává si
korespondenci. Krajský soud konstatoval, že bez ohledu na to,
zda se na adrese trvalého pobytu žalobce zdržoval či nikoliv,
bylo mu na této adrese řádně doručováno, a proto se uplatnila
i fikce doručení.“

Ohlašovny by měly přijímat oznámení o
neúspěšném doručení písemnosti pro adresáta
podle § 23 odst. 4 správního řádu, neboť je lze
považovat za jiné vhodné místo, kde se může
adresát o možnosti vyzvednout si písemnost
dozvědět. Ohlašovna by měla umožnit vyvěšení
tohoto oznámení, aby se s ním adresát mohl v
desetidenní lhůtě seznámit a písemnost si
vyzvednout. Za splnění těchto podmínek bude
možné „fikcí“ doručovat. Vložení písemnosti do
domovní schránky nebo na jiné vhodné místo po
uplynutí desetidenní lhůty se použije pouze, je-li
to možné a nevyloučil-li to správní orgán (v
opačném případě se písemnost vrátí správnímu
orgánu, který ji vyhotovil). Skutečnost, zda byla
písemnost vložena do domovní schránky, nebude
mít vliv na uplatnění fikce doručení.

⁴ Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 6. 2. 2007, č.j. 2
AS 64/2005-108
⁵ Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 30. 6. 2011, č.j. 53 A
2/2011-27
⁶
Výše citované judikáty takový postup zřejmě umožňují,
nicméně současně upozorňují na možnost postupu podle § 24
odst. 2 ve spojení s § 41 správního řádu, tedy na možnost
žádat určení neplatnosti doručení nebo okamžiku doručení. Z
hlediska procesní jistoty a s ohledem na níže uvedené lze tedy
spíše doporučit dále popsaný postup.

Právní účinky doručení rozhodnutí v
případě neplatného elektronického
podpisu

Pokud však ohlašovna předem projeví vůli
nepřijímat písemnosti pro adresáty, kteří mají na
její adrese trvalý pobyt, a neposkytnout ani
součinnost při jejich doručování (přičemž
ponecháváme stranou eventuelní nelegálnost
tohoto postupu), nenastane fikce doručení, neboť
ohlašovna nepřevezme oznámení o neúspěšném
doručení písemnosti a neumožní tak adresátovi
dozvědět se o možnosti vyzvednout si písemnost.
V tomto případě se jedná o situaci, kdy se dle
správního řádu prokazatelně nedaří doručovat, a
proto bude nutné doručovat písemnosti veřejnou
vyhláškou nebo ustanovit opatrovníka.

I. Rozhodnutí doručené do datové
schránky účastníka, avšak opatřené
zaručeným
elektronickým
podpisem
oprávněné úřední osoby, který expiroval,
nelze bez dalšího považovat za nicotné. Za
nicotné by mohlo být rozhodnutí
považováno v případě, že by bylo vydáno
zcela bez vědomí oprávněné osoby.
Absence platného elektronického podpisu
nebude mít ve většině případů vliv ani na
zákonnost rozhodnutí ve věci samé,
pokud představuje jen formální vadu,

Fikcí nebude možné doručovat na adresu
ohlašovny osobám, jejichž pobyt není znám (jde o
osoby, o nichž odesílající správní orgán ví, že se
na adrese svého trvalého pobytu nezdržují a
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která podstatným způsobem nesnižuje
důvěru v obsahovou jednoznačnost
rozhodnutí a jeho soulad se zákonem.

podpisem, který pozbyl platnosti (resp. došlo k
jeho expiraci), lze mít za to, že je na ně třeba
pohlížet jako na dokument řádně nepodepsaný
(stejně, jako by na písemném vyhotovení
rozhodnutí v listinné podobě chyběl vlastnoruční
podpis oprávněné úřední osoby).

II. Pokud správní orgán zjistí, že stejnopis
písemného vyhotovení rozhodnutí byl
poprvé účastníkovi doručen s neplatným
elektronickým
podpisem,
nevydává
opravné rozhodnutí dle § 70 správního
řádu, ani opravné usnesení o opravě
stejnopisu rozhodnutí (takový postup totiž
není třeba, pokud je v daném případě ve
spise již obsaženo písemné vyhotovení
rozhodnutí bez vad), ale zašle je
účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový
stejnopis
písemného
vyhotovení
rozhodnutí). Odvolací lhůta počne běžet
od
doručení
podoby
stejnopisu
shodujícího se s originálem písemného
vyhotovení, které je ve spisu založeno
(závěr č. 124/2013).

Obsah a forma rozhodnutí je popsána v
ustanovení § 67 správního řádu. Podpis
oprávněné úřední osoby představuje jednu z
formálních náležitostí rozhodnutí, dle ustanovení
§ 69 odst. 1 je možno podpis oprávněné úřední
osoby na stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí nahradit doložkou „vlastní rukou“ nebo
zkratkou „v. r.“ u příjmení oprávněné úřední osoby
a doložkou „za správnost vyhotovení:“ s uvedením
jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která
odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.
Pokud ovšem rozhodnutí nemá všechny
požadované náležitosti, jedná se o vadné
rozhodnutí; dle závažnosti jeho vad může jít o
rozhodnutí nicotné, nezákonné nebo pouze o
rozhodnutí formálně vadné.

Poradní sbor se zabýval otázkou, zda v případě
neplatnosti elektronického podpisu u písemného
vyhotovení
rozhodnutí
doručeného
prostřednictvím datové schránky bylo doručeno
řádně, a zda může rozhodnutí v případě absence
elektronického podpisu u doručeného písemného
vyhotovení (resp. v případě, kdy certifikát, na
němž je podpis založen, tzv. expiroval) nabýt
právní moci.

Lze mít za to, že na tomto místě jistě nelze hovořit
o nicotnosti rozhodnutí, neboť za nicotné lze
považovat takové rozhodnutí, které obsahuje „jen
takové vady řízení, které mají za následek, že již
vůbec nelze o správním aktu hovořit. Může se
jednat o vady spočívající například v rozhodování
absolutně
nekompetentním
orgánem,
rozhodování podle právního předpisu, který byl
přede dnem rozhodnutí bez náhrady zrušen, či
absolutní nedostatek zákonem předepsané formy“
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.
10. 2004, č. j. 3 Azs 277/2004 – 70²)
.
Citovaný rozsudek se také vyjadřuje v tom
smyslu, že „absence podpisu oprávněné osoby na
písemném vyhotovení rozhodnutí správního
orgánu, které bylo doručeno účastníkům
správního řízení, za situace, že součástí
správního spisu je vyhotovení rozhodnutí, které je
takovou osobou podepsáno a je i jinak bezvadné,
nezakládá nicotnost tohoto rozhodnutí.“

I. Ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), stanoví, že správní orgán
doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky. Ustanovení § 69 odst. 3
správního řádu pak upravuje podrobnějším
způsobem
náležitosti
elektronické
verze
písemného vyhotovení rozhodnutí, když stanoví,
že pokud se na žádost účastníka má rozhodnutí
doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba
elektronickou verzi rozhodnutí a na místě otisku
úředního razítka uvede slova „otisk úředního
razítka“ a dokument podepíše svým uznávaným
elektronickým podpisem¹.

Judikatura Nejvyššího správního soudu tedy
konstantně potvrzuje, že je nutné chápat nicotnost
z materiálního hlediska, to znamená, že
rozhodnutí je nicotné, pouze pokud má vady
spočívající
v
těžkém
nedostatku
formy,
neurčitosti, nesmyslnosti atd. O tak závažnou
vadu se však nejedná v případě, když oprávněná
úřední osoba podepsala rozhodnutí elektronickým
podpisem, který expiroval (za předpokladu, že
součástí správního spisu je vyhotovení rozhodnutí
podepsané touto oprávněnou úřední osobou). ³

Je však otázkou, zda lze rozhodnutí, které bylo
oznámeno doručením stejnopisu písemného
vyhotovení prostřednictvím veřejné datové sítě do
datové schránky, kterému chybí elektronický
podpis (resp. v případě, kdy kvalifikovaný
certifikát, na kterém je založen zaručený
elektronický podpis, pozbyl platnosti plynutím
času), považovat za nezákonné nebo nicotné. V
praxi také není jasné, zda rozhodnutí oznámené
doručením stejnopisu písemného vyhotovení bez
platného elektronického podpisu oprávněné
úřední osoby může nabýt právní moci.

Rozhodnutí ve správním řízení, doručené do
datové schránky účastníka, avšak opatřené
zaručeným elektronickým podpisem oprávněné
úřední osoby, který pozbyl platnosti, nelze

II. Pokud je písemné vyhotovení rozhodnutí v
elektronické podobě opatřeno elektronickým
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považovat za nicotné. Za nicotné by však mohlo
být rozhodnutí považováno v případě, že by bylo
rozhodnutí vydáno zcela bez vědomí oprávněné
osoby. V případě doručování do datových
schránek však lze uvedený předpoklad vyloučit s
poukazem na zvláštní způsob doručení, jímž je
sledována verifikace odesilatele⁴
a také doložení legitimity vydaného rozhodnutí, ve
spojení s jeho přičitatelností příslušnému
správnímu orgánu (neboť již samotný způsob
používání datových schránek a jejich autorizace
by měl zaručovat autenticitu takto zasílaných
dokumentů).

vyhotovení rozhodnutí s neplatným elektronickým
podpisem, nevydává opravné rozhodnutí dle § 70
správního řádu, ani opravné usnesení o opravě
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
(takový postup totiž není třeba, pokud je v daném
případě ve spise již obsaženo písemné
vyhotovení rozhodnutí bez vad), ale zašle je
účastníkovi znovu (resp. mu zašle nový stejnopis
písemného vyhotovení rozhodnutí). Odvolací
lhůta pak počne běžet od doručení podoby
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
shodujícího
se
s
originálem
písemného
vyhotovení rozhodnutí, které je ve spisu
založeno.⁸

Je však třeba zkoumat, zda mohla mít absence
platného elektronického podpisu vliv na zákonnost
rozhodnutí ve věci samé. Nejasnost týkající se
elektronického podpisu tedy nebude mít ve
většině případů vliv ani na zákonnost rozhodnutí
ve věci samé, pokud představuje jen formální
vadu, která podstatným způsobem nesnižuje
důvěru v obsahovou jednoznačnost rozhodnutí a
jeho soulad se zákonem. O nezákonnosti
rozhodnutí lze hovořit například v případě, kdy by
ze zákonné úpravy vyplývalo, že dané rozhodnutí
musí vydat a podepsat konkrétní osoba v rámci
správního orgánu (jak je tomu např. u rozhodnutí
o rozkladu podle § 152 odst. 2 správního řádu).⁵

¹ Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
podpisu), ve znění pozdějších předpisů
² Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004,
č. j. 3 Azs 277/2004 - 70, dostupný z www.nssoud.cz, se sice
týká předchozí právní úpravy (zákon č. 71/1967 Sb., o
správním řízení), ale bývá vztahován i na novou právní úpravu
a hojně citován i v pozdější judikatuře (např. rozsudky
Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 55/2007 – 92 a č.j. 1 As
42/2008 – 34, atd.).
³ Lze zmínit také judikaturu prvorepublikového Nejvyššího
soudu Československé republiky, neboť již tento se vyjádřil
obdobně: „Nedostatek podpisu a razítka na úředním vyřízení
není vadou podstatnou, nezavdává-li pochybnosti o pravé
podstatě a druhu písemnosti, a nebyla-li strana ani jinak vadou
tou ve své obhajobě zkrácena.“ (srov. Boh. A 3110/24)

III. Ustanovení § 73 odst. 1 správního řádu určuje,
že právní moci nabývá rozhodnutí, které bylo
oznámeno, a proti kterému nelze podat odvolání.
Na uvedené navazuje ustanovení § 83 správního
řádu, když ve svém odstavci prvním stanoví
patnáctidenní odvolací lhůtu ode dne oznámení
rozhodnutí. Oznamování rozhodnutí účastníkům
řízení pak upravuje § 72 správního řádu, které
určuje, že se rozhodnutí oznamuje doručením
stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních
rukou⁶ nebo ústním vyhlášením. Odvolací lhůta
pak počíná běžet dnem následujícím po dni
doručení. Rozhodnutí tedy nabude právní moci
patnáctým dnem ode dne oznámení rozhodnutí
dle § 83 odst. 1, pokud žádný z účastníků proti
němu nepodá odvolání.

⁴ K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je
oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci. Do datové schránky
orgánu veřejné moci bude mít také v souladu s § 8 odst. 6
písm. c) zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, přístup zpravidla pouze
fyzická osoba určená vedoucím orgánu veřejné moci, pro který
byla datová schránka zřízena, a to v rozsahu jím stanoveném,
popřípadě také administrátor dle § 8 odst. 7 zákona 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů. Osoba oprávněná k přístupu do datové schránky
se do ní přihlašuje prostřednictvím přístupových údajů a je
povinna s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
⁵Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 621.
⁶V posuzovaném případě by mělo k řádnému oznámení
rozhodnutí dojít prostřednictvím doručení formou datové
zprávy do datové schránky v souladu s § 19 odst. 1 správního
řádu. Okamžik doručení, se váže na moment, kdy se
oprávněná osoba do datové schránky přihlásí. Pokud k
přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od dodání
datové zprávy do datové schránky, považuje se datová zpráva
za doručenou desátým dnem od doručení (tzv. fikce doručení).
Srov. § 17 odst. 3 a 4 zákona 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů

V posuzovaném případě se ale nejedná se o
řádné oznámení rozhodnutí, jde pouze o
seznámení účastníka se zněním rozhodnutí.
Neoznámení rozhodnutí se dle § 84 odst. 2
správního řádu nemůže dovolávat ten, kdo se s
ním prokazatelně seznámil. Na takového
účastníka se hledí, jako by mu správní orgán
doručil rozhodnutí s chybějícím poučením podle §
83 odst. 2 správního řádu.

⁷ Zejména vzhledem k tomu, že v případě absence
zaručeného elektronického podpisu nelze na rozhodnutí
provést tzv. ověřovací doložku konverzí.

V případě, kdy správní orgán zjistí, že prve
doručené písemné vyhotovení rozhodnutí bylo
podepsáno neplatným elektronickým podpisem, je
jistě žádoucí, aby správní orgán doručil
rozhodnutí znovu – tentokrát již s platným
elektronickým podpisem.⁷ Pokud tedy správní
orgán zjistí, že bylo poprvé doručeno písemné

⁸Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 628, 730-731.
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K možnosti konverze závazného
stanoviska a správního rozhodnutí

prohlašuje, že taková osoba práva nebo
povinnosti má anebo nemá,² zatímco závazné
stanovisko je pouze úkonem učiněným správním
orgánem na základě zákona, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení, a
jehož obsah je závazný pro výrokovou část
rozhodnutí
správního
orgánu.³
Závazné
stanovisko se vydává v režimu části čtvrté
správního řádu, přičemž závazné stanovisko je
možné „koordinovat" s ostatními závaznými
stanovisky dotčených orgánů dle § 136 správního
řádu, zatímco správní rozhodnutí nikoliv.

I. Pokud bylo namísto závazného
stanoviska vydáno správní rozhodnutí,
může dojít ke konverzi rozhodnutí na
základě postupu podle § 157 správního
řádu na závazné stanovisko.
II. V případě, že je vydáno závazné
stanovisko namísto správního rozhodnutí,
nadřízený správní orgán takové závazné
stanovisko zruší v přezkumném řízení dle
§ 149 odst. 5 správního řádu, a věc poté
vrátí podřízenému správnímu orgánu k
provedení (nového) správního řízení
(závěr č. 129/2013).

U správního rozhodnutí lze zahájit přezkumné
řízení dle § 96 odst. 1 správního řádu do dvou
měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o
důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl,
nejpozději však do 1 roku od nabytí právní moci
rozhodnutí ve věci, s tím, že prvoinstanční
rozhodnutí v přezkumném řízení musí být vydáno
do uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci
rozhodnutí ve věci (§ 97 odst. 2). V případě
závazného stanoviska dle § 149 správního řádu
se doktrína přiklonila k názoru, že závazné
stanovisko lze přezkoumat ve lhůtě 3 let,
respektive do doby, kdy lze provést obnovu řízení
navazujícího rozhodnutí, jehož podkladem bylo
závazné stanovisko. ⁴

Poradní sbor se zabýval otázkou, jak má
nadřízený správní orgán postupovat v situaci, kdy
podřízený
správní
orgán
vydal
závazné
stanovisko namísto správního rozhodnutí a
naopak, jaký postup se uplatní v případě, pokud
podřízený správní orgán vydá správní rozhodnutí
namísto závazného stanoviska. Zejména vyvstala
otázka, zda takto vydané závazné stanovisko
může za určitých podmínek konvertovat na
správní rozhodnutí podle ustanovení § 157
správního řádu, popřípadě zda může správní
rozhodnutí konvertovat na závazné stanovisko.
Jako možné řešení se nabízelo zhojení
uvedených vad v přezkumném řízení, přičemž
byla také vznesena otázka, jaké lhůty se mají na
jednotlivé případy použít.

Pokud bylo namísto závazného stanoviska
vydáno správní rozhodnutí, nabízí se náprava
pomocí aplikace § 157 správního řádu,
upravujícího tzv. konverzi úkonu správního
orgánu. Způsob nápravy vadných úkonů
správních orgánů prostřednictvím konverze je
založen na principu, že úkon správního orgánu,
který je jako určitý správní úkon vadný (a nebyl by
vadný jako jiný správní úkon) bude považován,
resp. prohlášen za tento jiný správní úkon, pokud
splňuje všechny obsahové a formální náležitosti
onoho jiného úkonu. Správní orgán totiž může
podle § 157 správního řádu usnesením prohlásit,
že vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo
nicotné rozhodnutí, jež má náležitosti jiného
úkonu, je ve skutečnosti tím úkonem správního
orgánu, jehož náležitosti splňuje, pokud je správní
orgán (věcně a místně) příslušný vydat nebo
uskutečnit oba předmětné úkony a nebude-li tímto
postupem způsobena újma žádné z dotčených
osob.

Správní orgány jsou v některých případech
oprávněny vydávat jak rozhodnutí ve správním
řízení, tak závazná stanoviska ve smyslu § 149
odst. 1 správního řádu. Forma aktu závisí na
skutečnosti, zda na výstup správního orgánu
navazuje svou rozhodovací pravomocí jiný
správní orgán (například stavební úřad),¹ či nikoli.
Uvedené se jeví problematickým v případě
aplikace zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění. Daný právní předpis sice
dostatečně konkrétně popisuje jednotlivé případy,
kdy správní orgán vydává závazné stanovisko, a
kdy se jedná o správní rozhodnutí, nicméně i tak
se v aplikační praxi vyskytují případy, kdy se
náhled na následnou rozhodovací pravomoc v
případě jednotlivých stavebních úřadů rozchází
nebo kdy orgán památkové péče v důsledku
nesprávné aplikace právního předpisu vydá
správní akt, jehož forma z hlediska navazujícího
postupu podle stavebního zákona následně není
shledána jako správná.

Konverze úkonu správního orgánu v jiný úkon je
tak zásadně možná jen mezi takovými úkony, na
které se vztahuje část čtvrtá správního řádu, resp.
takovým způsobem, že se z nicotného rozhodnutí
stane úkon podle části čtvrté.⁵ Vadný úkon
správního orgánu však může konvertovat pouze
na jiný úkon se stejnou, nebo s nižší intenzitou
právních účinků, než kterou měl mít vadný úkon.
K tomu, aby správní orgán mohl vydat usnesení o
konverzi (tedy usnesení o tom, že vyjádření,
osvědčení
nebo
sdělení
anebo
nicotné
rozhodnutí, které má náležitosti jiného úkonu, je

Rozhodnutí je akt, kterým se v určité věci
zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti
jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci
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tím úkonem, jehož náležitosti splňuje), musí být
naplněna podmínka, aby byl příslušný k vydání
obou předmětných úkonů (tzn. jak původního, tak
i toho, který má být výsledkem konverze). Tuto
podmínku lze považovat za splněnou, pokud
závazná stanoviska či správní rozhodnutí vydávají
tytéž správní orgány. Usnesení správního orgánu
o konverzi se poté oznámí dotčeným osobám
(jelikož se nejedná o usnesení, které by se pouze
poznamenalo do spisu). ⁶

vyplývá, že pokud bude dle § 157 správního řádu
realizována konverze správního rozhodnutí na
závazné stanovisko, bude se na tento správní akt
nově pohlížet již pouze jako na závazné
stanovisko, a proto musí být přezkoumáno ve
lhůtách stanovených pro přezkumné řízení
závazného stanoviska.
V situaci, kdy naopak závazné stanovisko mělo
mít formu správního rozhodnutí, nelze změnit
formu závazného stanoviska na správní
rozhodnutí, a to ani v rámci přezkumného řízení.
Dle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné
stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném
řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní
orgán správního orgánu, který vydal závazné
stanovisko.⁸ Nadřízený správní orgán závazné
stanovisko zruší ⁹ a věc poté vrátí podřízenému
správnímu
orgánu
k provedení
(nového)
správního řízení, v němž již účastníci mohou
řádně uplatnit svá procesní práva – na rozdíl od
postupu podle části čtvrté. ⁱ⁰

Dle poradního sboru ze smyslu citovaných
ustanovení správního řádu vyplývá možnost, aby
došlo ke konverzi správního rozhodnutí na
závazné stanovisko (na úkon s nižší intenzitou
právních účinků).⁷
Prostřednictvím provedené
konverze nemůže být žádné z dotčených osob
způsobena újma, naopak uvedený postup
směřuje k přeměně správního aktu do aktu s
odpovídající formou. Vede k nápravě předchozího
omylu správního orgánu, který by jinak bylo nutno
napravit
zrušením
rozhodnutí
v
rámci
přezkumného řízení a provedením nového řízení
podle části čtvrté správního řádu. Takový postup
by znamenal přepjatý formalismus v porovnání s
daleko jednodušším a efektivnějším postupem dle
§ 157 správního řádu.

Závazné stanovisko vydané namísto správního
rozhodnutí bude možné obecně přezkoumat
pouze ve lhůtách, které jsou stanoveny pro
přezkum závazného stanoviska.

Konverze se však rozhodně neuplatní v opačném
případě (kdy správní orgán vydá závazné
stanovisko tam, kde zákon předpokládá vydání
správního rozhodnutí). Vzhledem k výše
uvedenému nemůže dojít ke konverzi závazného
stanoviska na rozhodnutí, neboť postup správního
orgánu, který jeho vydání předchází, má zcela
jinou povahu a nesplňuje zejména formální
náležitosti správního řízení. Uvedený závadný
stav je možno napravit pouze zahájením nového
správního řízení, které již zajistí všem účastníkům
řízení možnost uplatnit v plném rozsahu jejich
procesní práva a jehož výsledkem bude vydání
správního aktu ve formě rozhodnutí.

¹ Například ustanovení § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zní:
„Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno
orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný
rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu,
je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je
úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené
stavebním úřadem.“
² Ustanovení § 9 a § 67 správního řádu.
³ To ostatně potvrzuje i konstantní judikatura, např. podle
rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze
dne 23. 8. 2011, č.j. 2 As 75/2009 – 113 „závazná stanoviska
vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou
rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s.ř.s.,
neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně
neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu
je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2
s.ř.s.“

Na otázku, jak má postupovat nadřízený správní
orgán, a zda lze změnu právní formy provést v
rámci přezkumného řízení dle § 94 a násl.
správního řádu, lze odpovědět, že dozví-li se
příslušný správní orgán (který vydal původní
rozhodnutí a je tudíž příslušný i k provedení
konverze) o tom, že existují důvody pro postup dle
§ 157, může v souladu s uvedeným ustanovením
postupovat bez dalšího (není tedy např. nutné,
aby nadřízený správní orgán dle § 95 odst. 1
správního řádu zahajoval z tohoto důvodu
přezkumné řízení); stejně tak pokud bude zjištěno
až během přezkumného řízení vedeného dle § 95
odst. 1, že jsou zde předpoklady pro konverzi,
nadřízený orgán by o tom, že je nutné provést
konverzi, měl uvědomit příslušný správní orgán a
přezkumné řízení zastavit.

⁴ Viz Závěr č. 71 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra
ke správnímu řádu ze dne 15. 12. 2008.
Závazné stanovisko není rozhodnutím (nenabývá právní moci),
na přezkumné řízení tedy nelze vztáhnout ustanovení o
lhůtách v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2 správního řádu, fakticky je
lhůta pro přezkum závazného stanoviska limitovaná lhůtou, ve
které je možné podat žádost na obnovu řízení (nebo ji z moci
úřední nařídit) dle § 100 odst. 2 a 3 správního řádu. Srov. také:
Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované vydání,
Praha : Polygon, 2012, str. 1162 a násl.
⁵ Srov. Vedral. J., Správní řád - komentář - II. aktualizované
vydání, Praha : Polygon, 2012, str. 1237 a násl.
⁶ Ovšem otázkou zůstává, zda mohou dotčené osoby podat
proti tomuto usnesení odvolání (neboť provádění konverze
nelze označit za správní řízení, které by mělo účastníky dle §
27 správního řádu). Uvedené usnesení by tak bylo možno
přezkoumat v přezkumném řízení. Srov. Vedral. J., Správní

V
případě
určování
lhůt
pro
zahájení
přezkumného řízení z výše uvedeného logicky
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řád - komentář - II. aktualizované vydání, Praha : Polygon,
2012, str. 1238.
⁷ Pokud § 157 správního řádu připouští konverzi u nicotných
rozhodnutí, tím spíše lze aplikaci tohoto ustanovení dle názoru
poradního sboru připustit v situaci, kdy bude prováděna
konverze správního rozhodnutí, vydaného podle části druhé,
na úkon s nižší intenzitou právních účinků, vydaného podle
části čtvrté správního řádu.
⁸ Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu obecně stanoví, že
nezákonný úkon vydaný dle části čtvrté lze zrušit po dobu, po
kterou trvají účinky vyjádření, osvědčení nebo sdělení, stejné
pravidlo se aplikuje i na přezkum zákonnosti závazného
stanoviska podle § 149 odst. 5.
⁹ V praxi nebude nutné vždy původní (omylem vydané)
závazné stanovisko rušit dle § 149 odst. 5 správního řádu. V
případě, kdy správní orgán ještě nezahájil z moci úřední
přezkumné řízení a účastník řízení, kterému bylo chybně
vydáno závazné stanovisko, již opětovně podal žádost mající
za účel vydání rozhodnutí, lze ponechat omylem vydané
závazné stanovisko v platnosti; správní orgán však může
takové závazné stanovisko považovat pouze za podklad pro
vydání rozhodnutí ve věci v nově zahájeném řízení.
ⁱ⁰ Vzhledem k dikci ustanovení výše uvedeného příkladem (§
44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů), lze vyvodit, že se proces
vydávání závazného stanoviska a rozhodnutí v praxi do jisté
míry kryje. Pokud při vydávání obou druhů správních aktů
správní orgán umožňuje uplatňovat účastníkům řízení stejná
procesní práva (tak jak je upravuje část druhá správního řádu)
a řídí se i dalšími pravidly správního řízení dle části druhé, a
jediným rozdílem (a vadou) by byla forma závěrečného
správního aktu, působí požadavek na provedení nového
správního řízení jako přílišně formalistický. Jiné, než v textu
naznačené, řešení ovšem nepřipadá v úvahu, neboť nadřízený
správní orgán nemůže v rámci přezkumného řízení měnit
formu správního aktu (a to ani na správní akt s nižší intenzitou
právních účinků).
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2. Výběr stanovisek a metodických
pomůcek Ministerstva pro místní
rozvoj a stanoviska odboru ÚP
-

zásada šetrnosti
mobilní domy
postavení úřadu ÚP jako DO v územním řízení
podkroví
umisťování staveb v prolukách
souhlas dle ust. § 15 odst. 2 SZ
uvádění dodatečně povolených staveb do užívání
správní poplatky ke stavbě studny
ust. § 140, § 105, § 106 SZ
autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik
územní souhlas
výkon státního požárního dozoru

29

K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi
Právní úprava: ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
Věcný záměr stavebního zákona schválený usnesením vlády ze dne 21. 6. 2001 č. 612 v části XXVI bod 26.1
vyjádřil zásadu, že za řádnou přípravu a provádění stavby bude odpovídat stavebník. Podle důvodové zprávy
k návrhu stavebního zákona (původně k navrhovanému ustanovení § 161) stavebník bude hlavním nositelem
konkrétních odpovědností a povinností spojených s řádnou přípravou a prováděním stavby, zejména s
opatřením projektové dokumentace a s bezpečným prováděním stavby.
Povinnosti a odpovědnost stavebníka upravuje § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. Na otázku kdo je stavebníkem odpovídá
stavební zákon v § 2 odst. 2 písm. c) tak, že jím je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení
nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba,
která stavbu, terénní úpravy nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího
stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.
Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby;
tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. V rámci přípravy stavby musí každý, kdo navrhuje vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu podle § 76 odst. 2 stavebního zákona dbát požadavků
uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Při
plnění povinností podle § 152 odst. 1 stavebního zákona musí mít stavebník na zřeteli zejména ochranu
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je
povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto
povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného
obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník
rovněž povinen uvést do souladu prostorovou polohu stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O
zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby
těmito pracemi přímo dotčené. (Tím nejsou dotčena ustanovení stavebního zákona ukládající povinnosti a
zakládající odpovědnost jiných osob podílejících se na přípravě a provádění stavby, jako je projektant,
stavbyvedoucí nebo stavební podnikatel.) V praxi zřejmě nevznikají pochybnosti o tom, jakým způsobem má
stavebník plnit povinnost „dbát na řádnou přípravu a provádění stavby“, pokud se týká ochrany života a
zdraví osob nebo zvířat či ochrany životního prostředí a majetku. Nejsou zřejmě ani pochyby o právních
nástrojích, které má stavební úřad k tomu, aby plnění povinností stavebníka zkontroloval, uložil případná
opatření k nápravě či vyvodil důsledky z neplnění povinností. Stavební úřad se může opřít o obecné
požadavky na výstavbu, jiné technické předpisy, technické normy, závazná stanoviska dotčených orgánů a
požadavky na obsah a rozsah dokumentace staveb, právní předpisy upravující ochranu životního prostředí a
jeho složek apod. Nejde o novinku, protože mimo jiné i z uvedených hledisek zkoumaly stavební úřady
žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavebních záměrů i před 1. lednem 2007, kdy nabyl účinnosti
platný stavební zákon, přestože zákon č. 50/1976 Sb. výslovně povinnosti stavebníka takto neupravoval.
Jsou to vcelku tradiční otázky, které stavební úřady při povolování realizace stavby a dozoru (dohledu) nad
jejich prováděním zkoumají.
Nevěnuje-li stavebník řádnou pozornost přípravě stavby (zajištění právních vztahů k pozemkům, opatření
územního
rozhodnutí
nebo
územního
souhlasu,
jestliže
postačí,
opatření
projektové
dokumentace/dokumentace, závazných stanovisek dotčených orgánů a dalších podkladů, které právní
předpisy vyžadují) nebude úspěšný a nezíská souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby, nebude mu
vydáno stavební povolení, pokud žádost nedoplní, nebude s ním uzavřena veřejnoprávní smlouva podle §
116 ani mu nevznikne právo provést stavbu podle § 117 stavebního zákona, resp. autorizovaný inspektor mu
nevydá certifikát. Při získávání těchto veřejnoprávních titulů k provedení stavby mají osoby, které by mohly
být stavebním záměrem dotčeny zákonem upravené možnosti svá práva a oprávněné zájmy hájit.
Stavebník však nedostojí povinnosti dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, pokud přitom nebude brát
zřetel na šetrnost k sousedství. To má význam zejména u záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, u
nichž stavební úřad před zahájením realizace stavby nezkoumá, zda stavebník dbal na řádnou přípravu
stavby také z uvedeného hlediska. Stavebník sám nese odpovědnost za nedodržení požadavků, které pro
realizaci jeho stavby právní předpisy stanoví. Například je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu,
opatřit si rozhodnutí o výjimkách z ochranných pásem, dodržet požadavky stanovené na výstavbu ve zvlášť
chráněných územích podle zákona o ochraně přírody a krajin; je povinen s dostatečným předstihem
informovat osoby pracemi ne stavbě přímo dotčené.
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Definici pojmu „šetrnost k sousedství“ ve stavebním zákoně ani v jiných právních předpisech nenajdeme.
Sousedství nelze zužovat pouze na pozemky, které mají společnou hranici s pozemkem, na němž je stavební
záměr realizován; v tom je nutné vycházet z nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 96/2000 Sb.
Sousedy nelze omezit pouze na osoby, které jsou nebo byli účastníky stavebního řízení. Slovem šetrnost lze
v běžné řeči rozumět hospodárnost, šetřivost, spořivost, ale také jemnost, ohleduplnost, braní zřetele na
něco/někoho. V právních předpisech je používáno termínu šetrnost spíše ve smyslu brát zřetel, ohledy na
něco nebo na někoho. Například šetrnost výroby k životnímu prostředí je podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona č.
72/2000 Sb., o investičních pobídkách, jednou ze všeobecných podmínek pro poskytnutí investiční pobídky.
Šetrnost k sousedství ve smyslu § 152 odst. 1 (resp. § 76 odst. 2) stavebního zákona nespočívá jen v
dodržování právních a technických předpisů nebo technických norem při přípravě a provádění stavby, ale
také ve slušném, seriózním jednání stavebníka vůči sousedům. Lze ho také chápat jako morální jednání,
které bere v úvahu i potřeby a zájmy druhých osob, nikoli pouze stavebníka, ale v tomto případě je právem
vynutitelné. Stavební zákon zde vyjádřil zásady, z nichž vychází spíše soukromé právo - nikomu neškodit
(neminem laedere), zdržet se jednání, které by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného. Naplnění
obsahu pojmu šetrnost k sousedství je proto třeba hledat v každém jednotlivém případě. Například již při
přípravě stavby je nutné brát v úvahu komplikace, které mohou vzniknout vlastníkům a jiným uživatelům
sousedních pozemků a staveb v důsledku záboru chodníků nebo jiných pozemních komunikací, tím, že jim
může být omezen přístup do obchodů, škol, na zastávky MHD, nebo vstupy do vlastních staveb či na
pozemky. Stavebník by měl při navrhování stavby zvažovat nejen výhodnost řešení ze svého hlediska, ale
také nevýhody a problémy, které vzniknou sousedům a nestavět na jejich úkor.
Při provádění stavby může docházet k omezení nebo k zásahům do práv vlastníků či uživatelů sousedních
nemovitostí, jimž se nelze vyhnout, a které je každý povinen do jisté míry snášet. Například při zateplování
panelových domů se nelze vyhnout hluku, který vzniká při vrtání do panelů. Sotva však lze šetrností k
sousedství nazývat stav, kdy se tyto práce provádějí i v sobotu a dokonce v neděli, nebo pozdě večer, byť
před 22. hodinou. O šetrnosti k sousedství při provádění stavby zřejmě nelze mluvit ani v případě, kdy
plastové a papírové obaly z materiálů použitých na stavbě jsou opakovaně větrem roznášeny do okolí
staveniště, nebo když dochází ke znečišťování chodníků a komunikací v okolí prováděné stavby bez snahy
stavebníka zajistit včas nápravu dobrovolně, nikoli až pod hrozbou sankce. Kdy jde o šetrnost k sousedství, a
kdy tomu tak není, je třeba posoudit v každé situaci samostatně.
Jak plní stavebník povinnost dbát na řádné provádění stavby se zřetelem na ochranu života a zdraví osob
nebo zvířat či ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství při provádění stavby může zjistit
stavební úřad pří kontrolních prohlídkách. Jejich provádění je jednou ze zvláštních pravomocí stavebního
úřadu vykonávanou ve veřejném zájmu (§ 132 odst. 1 písm. a) stavebního zákona). Podle § 133 odst. 2
písm. e) stavebního zákona stavební úřad při kontrolní prohlídce zjišťuje, zda stavebník plní povinnosti
vyplývající z § 152 stavebního zákona. Nástrojem k nápravě zjištěných závad je výzva ke zjednání nápravy
nebo rozhodnutí, kterým se zjednání nápravy nařídí. Stavební úřad může rozhodnout o přerušení prací na
stavbě a stanovit podmínky pro jejich pokračování (§ 134 odst. 2 a 3 stavebního zákona). Za nesplnění výzvy
může být stavebníkovi uložena pokuta až do výše 200 000 Kč. Porušení některé z povinností podle § 152
odst. 1 stavebního zákona je přestupkem, resp. správním deliktem, za který lze uložit stavebníkovi (fyzické či
právnické osobě) pokutu až do výše 200 000 Kč.
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Mobilní domy
A/ Úvod
Mobilní domy jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo. Móda mobilního bydlení začala již ve 20.
století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často cestovat za prací. V průběhu
vývoje se stávaly z karavanů tří i vícepokojové mobilní domy. Mobilní dům je kompromisem mezi karavanem
a domem. Vlastnost mobility převzal z karavanu, z rodinného domu má prostornost a komfort.
Mobilní domy jsou velmi oblíbené především v USA, Francii, Holandsku a Velké Britanii, kde je lidé využívají
pro trvalé či přechodné bydlení, nebo pro rekreaci. V poslední době začíná vzrůstat zájem o mobilní domy
také v České republice, a to zejména díky jejich variabilitě a nízké pořizovací ceně.
Mobilní dům nemusí sloužit výhradně k bydlení, nebo rodinné rekreaci; právě díky jeho mobilitě ho oceňují i
mnozí podnikatelé jako prodejní stánek, kancelář, apod.
Mobilní dům je přízemní, jeho vnitřní výška je něco málo přes 2 metry. Rozměrově je nabídka rozličná. Lze si
pořídit mobilní dům o průměrné velikosti 9 x 3 metry, nicméně jednomodulové domy se nabízí v rozměrech i
15 x 5 metrů. S uvedenými údaji souvisí i celková hmotnost – mobilní domy mohou být těžké 2 až 8 tun. Co
se týče uspořádání, je závislé na konstrukci a celkových proporcích. Obvykle je však hlavní místností obývací
pokoj, na nějž navazuje kuchyň či kuchyňský kout. V menších domech sdílí koupelna prostor s WC, v těch
větších jsou místnosti odděleny. Počet místností se odvíjí od prostorových dispozic. Mobilní domy nejsou v
otázkách provozu domácnosti nikterak limitovány.
Výhodou mobilních domů je mobilita, nízké pořizovací náklady, náklady na následnou správu, minimální
starosti s údržbou a rychlé zhotovení domu v jakémkoliv ročním období.
Nevýhodou mobilních domů jsou malé prostory, menší odolnost vůči přírodním živlům, slabší izolační
vlastnosti jak z hlediska hluku, tak tepla.
B/ Právní úprava
Mobilní domy spadají do režimu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
Zákonem č. 350/2012 Sb., byl změněn zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tento zákon nabyl účinnosti
dne 1. 1. 2013.
I po novele stavebního zákona je nutno mobilní domy považovat za výrobky, které plní funkci stavby. Dle ust.
§ 2 odst. 3 stavebního zákona se za stavbu považuje také výrobek plnící funkci stavby a stavbou se rozumí
veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.
Rozdíl mezi výrobkem plnícím funkci stavby a stavbou je v místě, kde vznikají. Stavba vzniká na staveništi (z
jednotlivých výrobků) a za její provádění je zodpovědný zhotovitel (stavební podnikatel), nebo stavebník v
případě provádění stavby svépomocí, zatímco výrobek vzniká ve výrobním závodě a výsledné vlastnosti
garantuje výrobce. Nicméně požadavky na stavbu i na výrobek plnící funkci stavby musí být stejné. Není
možné, aby na rodinný dům, který vzniká na staveništi, byly kladeny jiné (vyšší) požadavky, než na rodinný
dům dodaný výrobcem jako hotový výrobek. Zejména z tohoto důvodu byl novelou stavebního zákona pojem
„stavba“, který je definován v § 2 odst. 3 stavebního zákona, doplněn o větu: „Za stavbu se považuje také
výrobek plnící funkci stavby.“
C/ Umístění a provedení
Ze stejných hledisek jako stavba je zkoumáno a posuzováno umístění mobilních domů na pozemku. Zejména
zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě a ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních pozemků a staveb na nich.
Při umisťování výrobku plnícího funkci stavby stavební úřad vždy posuzuje (bez ohledu na formu umístění),
zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území; s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území; s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území; s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu; s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, (§ 90
stavebního zákona).
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Vzhledem k tomu, že výrobek plnící funkci stavby stavebník realizuje na základě územního posouzení, musí
stavební úřad už při jeho umisťování posoudit také ty požadavky, které se u jiných staveb posuzují až ve fázi
povolování provádění a povolování užívání. Pokud má stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudit
soulad s požadavky prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu, nemůže se omezit pouze na
posuzování souladu s obecnými požadavky na využívání území. Kromě vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, jsou dalšími prováděcími předpisy
ke stavebnímu zákonu vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů, a dále vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Na území hlavního města Prahy je to potom vyhláška č. 26/1999 Sb., hl. m.
Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a vyhláška č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro umístění mobilních
domů pak postačí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydání územního souhlasu
místo územního rozhodnutí, ovšem za předpokladu, že záměr je v zastavěném území nebo zastavitelné
ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím
řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Další významnou změnou, kterou přinesla novela stavebního zákona, je zjednodušení celého povolovacího
procesu provedení mobilních domů. Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 16. stavebního zákona platí, že jakkoliv
velký výrobek plnící funkci stavby, ať bude užíván kýmkoliv, pro svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu, a po realizaci se nekolauduje. Stavebník tak osazuje mobilní dům na
pozemek na základě pravomocného územního rozhodnutí, nebo účinné veřejnoprávní smlouvy územní
rozhodnutí nahrazující, popř. na základě územního souhlasu,
Stavební zákon stanoví požadavek na použití jen takových výrobků, materiálů a konstrukcí, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně
bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 156 stavebního
zákona). Požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona jsou základními požadavky uvedenými v § 8
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
D/ Závěr
Umístění mobilního domu jako výrobku plnícího funkci stavby posuzuje stavební úřad podle § 90 stavebního
zákona. Pro schválení navrženého záměru, tj. umístění mobilního domu je nezbytné, aby navrhovaný záměr:
- byl v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; např. má-li být užíván k bydlení, musí být umístěn
v ploše určené pro bydlení,
- byl v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území,
- splňoval požadavky stavebního zákona (např. splnění požadavků § 156 stavebního zákona prokazuje
výrobce atesty, certifikáty, prohlášením o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- splňoval obecné požadavky na výstavbu; např. má-li být mobilní dům užíván jako rodinný dům, musí
splňovat požadavky na umisťování rodinných domů stanovené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (napojení na sítě technické infrastruktury a
pozemní komunikace, zajištění parkování, odstupové vzdálenosti atd.), a dále technické požadavky na
rodinné domy stanovené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, [kromě
mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví a života (např. stanovení radonového
indexu pozemku; v případě vyššího než nízkého radonového indexu – návrh preventivní ochrany proti
pronikání radonu z geologického podloží), ochrany proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspory energie a
tepelné ochrany, musí být dodrženy i další požadavky jako osvětlení, proslunění, větrání, a v neposlední řadě
též světlá výška obytných místností - nejméně 2500 mm, atd.],
- splňoval požadavky zvláštních právních předpisů a byl v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů.
Stavby mobilních domů se tedy realizují na základě územního rozhodnutí v právní moci nebo účinné
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popřípadě vydaného územního souhlasu. Mobilní
domy se nekolaudují.
Dle zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, se do katastru nemovitostí zapisují budovy spojené se zemí pevným základem. Na základě výše
uvedeného se stavby mobilních domů do katastru nemovitostí nezapisují.
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POSTAVENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ JAKO DOTČENÉHO
ORGÁNU V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
Společné metodické doporučení odboru stavebního řádu a odboru územního plánování Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je úřad územního plánování, tj. obecní úřad obce s
rozšířenou působností, dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního
plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí. Tuto svoji působnost vykonává jako působnost přenesenou,
přičemž se vyjadřuje k územním řízením, která jsou vedena v jeho správním obvodu, pokud sám toto řízení
nevede.
Postavení dotčených orgánů ve správním řízení obecně upravuje § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Z ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu vyplývá, že dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to
stanoví zvláštní zákon. Podle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu jsou dále dotčenými orgány správní
orgán a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1 správního řádu)
nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Stavební zákon, jako zvláštní zákon,
zakládá působnost úřadu územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení v ustanovení § 6
odst. 1 písm. e). Stavební zákon však již blíže nespecifikuje, jakou formou se úřad územního plánování jako
dotčený orgán vyjadřuje. Aby úřad územního plánování mohl vydávat závazné stanovisko, musely by být
naplněny podmínky ustanovení § 149 správního řádu, dle kterého je závazné stanovisko úkon učiněný
správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního
orgánu. Vzhledem k charakteru závazného stanoviska je zřejmé, že pravomoc k jeho vydání musí být
výslovně založena zákonem. Pravomoc úřadu územního plánování vydávat závazné stanovisko v územním
řízení nelze z příslušných ustanovení stavebního zákona dovodit.
Podle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydávají dotčené orgány závazná stanoviska pro rozhodnutí a
pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora. Z návětí ustanovení § 4 odst. 2
stavebního zákona vyplývá, že pravomoc vydávat závazná stanoviska je svěřena těm orgánům, které chrání
veřejné zájmy podle zvláštních zákonů, nikoliv těm dotčeným orgánům, jejichž postavení a pravomoc se
odvozuje ze stavebního zákona (argument a contrario). Je třeba zdůraznit, že § 4 odst. 2 stavebního zákona
navíc nelze číst pouze gramaticky, ale je nutné jej chápat jako významový celek. Argument vazby na zvláštní
zákony je podepřen příkladmým výčtem těchto zvláštních právních předpisů v poznámce pod čarou č. 4, kde
jsou uvedeny příklady zvláštních zákonů, které zakládají pravomoc jednotlivých dotčených orgánů k
vyjadřování do jednotlivých postupů podle stavebního zákona. Úřad územního plánování hájí veřejný zájem
podle stavebního zákona, především zájem na racionálním a hospodárném využívání území s ohledem na
potřeby jeho rozvoje a ochrany jeho hodnot. Úkolem úřadu územního plánování je dále koordinace veřejných
i soukromých zájmů ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona.
Jestliže není ve stavebním zákoně výslovně stanoveno, že úřad územního plánování jako dotčený orgán
vydává závazné stanovisko, lze dovodit, že vydává vyjádření, tedy po stránce obsahu nezávazný úkon, který
je jedním z podkladů pro „navazující“ správní rozhodnutí. Skutečnost, že se úřad územního plánování bude
vyjadřovat pouze formou vyjádření, vyplývá i z ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu, podle
něhož jsou dotčenými orgány správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného
stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Je-li tedy úřad
územního plánování dotčeným orgánem v územním řízení, pokud nevydává územní rozhodnutí, a nevydáváli závazné stanovisko, vydává ve smyslu § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu pouze vyjádření, a to podle
ustanovení § 154 a násl. správního řádu. Jde tedy o jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu podle § 50
odst. 1 správního řádu.
K problematice obsahu vyjádření úřadu územního plánování je třeba vyjít z dikce ustanovení § 6 odst. 1
písm. e) stavebního zákona, ve kterém je stanoveno, že se úřad územního plánování jako dotčený orgán
vyjadřuje z hlediska uplatňování záměrů územního plánování. Pojem „záměry územního plánování“ stavební
zákon v žádném svém ustanovení nedefinuje ani nevymezuje. Záměry územního plánování lze nicméně
odvozovat od ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, kde jsou vymezeny cíle a úkoly územního plánování.
Dle ustanovení § 18 odst. 3 stavebního zákona orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé
zájmy změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Úkoly územního plánování definované v ustanovení § 19 odst.
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1 stavebního zákona obecně platí jak pro územně plánovací činnost, tj. zejména pro pořizování územně
plánovacích podkladů, politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, tak i pro
rozhodování v území. Pokud se vychází z obsahu § 19 odst. 1 stavebního zákona jako požadovaného
obsahového rámce vyjádření úřadu územního plánování v územním řízení, lze konstatovat, že bude z
hlediska své působnosti posuzovat záměr ve vztahu k územně plánovacím podkladům, tj. k územně
analytickým podkladům, k pořízeným a evidovaným územním studiím, a ve vztahu k politice územního
rozvoje. Tato hlediska nejsou výslovně uvedena v § 90 stavebního zákona, byť rovněž územně plánovací
podklady a politika územního rozvoje jsou podkladem pro rozhodování v území (v případě politiky územního
rozvoje dokonce podkladem závazným), se kterými se stavební úřad musí vypořádat. Dále úřad územního
plánování posuzuje záměr i ve vztahu k územně plánovací dokumentaci, tzn. že v rámci svého vyjádření
sděluje stavebnímu úřadu, zda pro dané území je zpracována platná územně plánovací dokumentace, jaký
způsob využití je pro danou plochu, popř. pozemek, stanoven (tzn. způsob využití určený jako hlavní,
přípustný, podmíněně přípustný, nepřípustný), podmínky pro využití ploch nebo pozemků apod. Úřad
územního plánování by měl stavebnímu úřadu případně sdělit, že územně plánovací dokumentace byla zcela
nebo zčásti zrušena (v rámci přezkumu podle správního řádu či soudního řádu správního) anebo že podle
části územně plánovací dokumentace nelze postupovat z důvodů nesouladu s následně vydanou
nadřazenou územně plánovací dokumentací či politikou územního rozvoje nebo v důsledku změny či zrušení
rozhodnutí o námitkách. V neposlední řadě by se měl úřad územního plánování vyjádřit rovněž k tomu, které
části územně plánovací dokumentace se nepoužijí podle bodů č. 3, 4 a 9 přechodných ustanovení k zákonu
č. 350/2012 Sb. (novela stavebního zákona). Vyjádření úřadu územního plánování v podstatě představuje
poskytnutí informace o podmínkách stanovených pro území, ve kterém se má požadovaný záměr uskutečnit.
Jak již bylo výše uvedeno s přihlédnutím k ustanovení § 149 správního řádu, není obsah vyjádření úřadu
územního plánování závazný pro výrokovou část územního rozhodnutí (na rozdíl od závazného stanoviska).
Vyjádření je jedním z podkladů, které musí stavební úřad v územním řízení vyhodnotit, a toto vyhodnocení
pak zdůvodnit v rámci odůvodnění územního rozhodnutí. Vyjádření úřadu územního plánování obsahující
posouzení záměru žadatele o vydání územního rozhodnutí z hlediska záměrů územního plánování tedy v
žádném případě nezasahuje do působnosti stavebního úřadu a nezbavuje stavení úřad jeho povinnosti,
posoudit soulad záměru z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona. Zmocnění stavebního
úřadu založené ustanovením § 90 stavebního zákona totiž není a ani nemůže být aplikací § 6 odst. 1 písm. e)
dotčeno. Stavební úřad v konečné fázi sám posuzuje a v odůvodnění územního rozhodnutí zdůvodňuje
soulad záměru se schválenou nebo vydanou územně plánovací dokumentací. Územně plánovací
dokumentace a politika územního rozvoje jsou vždy závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí,
tak jak vyplývá z ustanovení § 31 odst. 4, § 36 odst. 5, § 43 odst. 5 a § 61 odst. 2 stavebního zákona, a nelze
se od nich odchýlit. Vyjádření úřadu územního plánování je tedy nezávazným podkladem, který musí
stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí vzít v úvahu a vypořádat se s ním v odůvodnění tohoto
rozhodnutí. V odůvodnění územního rozhodnutí musí být vždy stavebním úřadem zdůvodněn soulad s
platnou územně plánovací dokumentací, politikou územního rozvoje, cíli a úkoly územního plánování a
uvedeny další případné podklady pro vydání tohoto rozhodnutí, jakož i úvahy, kterými se správní orgán řídil
při jejich hodnocení.
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PODKROVÍ
Pojem „podkroví“ definuje norma ČSN 73 4301 – Obytné budovy a norma ČSN ISO 6707-1, 73 0000 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie – Část 1: Obecné termíny.
ČSN 73 4301 – Obytné budovy
3.2.5

podkroví

3.3.2

nadzemní podlaží

přístupný vnitřní prostor nad posledním
nadzemním podlažím vymezený konstrukcí
krovu a dalšími stavebními konstrukcemi,
určený k účelovému využití
každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její
převažující části výše nebo rovno 800 mm pod
nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v
pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; nadzemní
podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2.
podlaží atd. včetně podlaží ustupujícího (viz
obrázek 1)
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ČSN ISO 6707-1, 73 0000
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie –
Část 1 – obecné termíny
4.2.2

podkroví

5.2.23

šikmá střecha

3.1.1

stavba

3.1.3

pozemní stavba

4.1.1

prostor

4.1.3

místnost

4.4.1

komunikační prostor

5.5.6

konstrukce

5.2.20

střecha

9.2.30

sklon

místnost (4.1.3) nalézající se převážně v
prostoru (4.1.1) pod šikmou střechou
(5.2.23)
střecha (5.2.20), jejíž sklon (9.2.30) je větší
než 10° (přibližně 15%)
všechno, co bylo postaveno nebo je
výsledkem stavební činnosti
stavba (3.1.1), jejímž jedním z hlavních účelů
je poskytovat ochranu jejím uživatelům nebo
vnitřnímu obsahu; obvykle je částečně nebo
úplně uzavřená a je trvale umístěna na jednom
místě
plocha nebo objem skutečně nebo teoreticky
ohraničené
ohraničený prostor (4.1.1) v rámci podlaží
(4.1.2), jiný než komunikační prostor (4.4.1)
prostor (4.1.1) pro pohyb osob, zboží nebo
vozidel
smontovaná nebo dokončená část stavby
(3.1.1), která je výsledkem práce na staveništi
konstrukce (5.5.6), která shora ohraničuje
pozemní stavbu (3.1.3)
odchýlení roviny povrchu od vodorovné roviny

Závěr
Z obou definic vyplývá, že: Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím
nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%) a
určený k účelovému využití.
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Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách
1. Definice pojmu „proluka“
Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V
prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu1je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající
souvislé zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a
zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak
staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech stavebního
práva, stavební zákon1 jej nedefinuje.
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
2 Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
3 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Definici lze nalézt ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy 2, v české technické normě ČSN 73
4301 – Obytné budovy nebo v Naučném slovníku architektury (SNTL 1961) od Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava
Syrového:
• Čl. 3 odst. 1 písm. l) vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy2:
„Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který
je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé
řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě
rodinným domem.“
• ČSN 73 4301 – Obytné budovy – Poznámka k čl. 4.3.4.:
„Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je určen k zastavění.
Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín rohová proluka.“
• Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslav Syrový – Architektura – Naučný slovník (SNTL 1961): „Proluka – nezastavěné
místo vzniklé vybouráním některé části v souvislém zastavění nebo ponecháním volné parcely v zastavěné
řadě.“
2. Pojem „proluka“ ve stavebním zákoně1 a jeho prováděcích předpisech
2.1. Pojem „proluka“ ve stavebním zákoně1
§ 58 odst. 2: „Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků
zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků
přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně
intravilánu, a to
a) zastavěné stavební pozemky,
b) stavební proluky,
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
d) ostatní veřejná prostranství,
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic,
chmelnic a zahradnictví.“ 2.2. Pojem „proluka“ ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.3
§ 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.“
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů.
3 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 25 odst. 7: „Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od
okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve
stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací
dokumentace.“
2.3. Pojem „proluka“ ve vyhlášce č. 268/2009 Sb.4
4 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
§ 12 odst. 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.“
§ 26 odst. 7: „Při změnách dokončených staveb nebo výstavbě nových staveb v prolukách musí být alespoň
jedna obytná místnost orientována do venkovního prostoru, kde nejsou pro tuto místnost ve venkovním
chráněném prostoru stavby překračovány hygienické limity hluku.“
2.4. Pojem „proluka“ ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy2
Čl. 6 odst. 1: „Žumpy se mohou zřizovat pouze u staveb jednotlivých rodinných domů umístěných v
prolukách a jako náhrada stávajících žump u rodinných domů, dále u staveb zařízení stavenišť,
zahrádkových osad, venkovních sportovních zařízení, technické infrastruktury (např. rozvodny, regulační
stanice, konečné zastávky městské hromadné dopravy) a u staveb v plochách zeleně, vymezených územně
plánovací dokumentací, tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě nebo kde by čištění
odpadních vod v malé čistírně neodpovídalo konkrétním potřebám v místě. Žumpy nelze zřizovat v aktivní
zóně záplavového území a v průtočném záplavovém území).“
Čl. 8 odst. 2: „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 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé
stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.“
Čl. 8 odst. 8: „Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od
okraje vozovky pozemní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných v prolukách.“
Čl. 23 odst. 4: „Při doplňování stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, popř. formou nástaveb a
přístaveb, se posuzuje vliv na stínění okolních budov porovnáním se stavem při úplné souvislé zástavbě
(výšková úroveň zástavby, půdorysný rozsah apod.) podle podmínek uvedených v odstavci 3.“
2.5. Smysl užití pojmu „proluka“ ve stavebním zákoně1 a jeho prováděcích předpisech
Smyslem výše uvedených ustanovení obsahujících pojem „proluka“, je umožnit doplnění stávající souvislé
zástavby vhodnou stavbou (budovou) při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a
zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění) včetně
zajištění nerušeného užívání sousedních staveb a pozemků. Pojem „stávající souvislá zástavba“ je nutno v
daném kontextu chápat jako zástavbu řadovou, tzn., že jednotlivé stavby (budovy) mají štítové zdi těsně u
sebe, jedna na druhou navazují. V zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek
v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k
zástavbě rodinným domem.
Proluka musí být v každém případě prolukou mezi zastavěnými stavebními pozemky ve smyslu ustanovení §
2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona5 , na kterých stojí budovy.
4 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

5 § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona: „Zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením,
tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.“
V pochybnostech, zda se v případě konkrétního pozemku jedná o proluku, je určující stanovisko stavebního
úřadu.
3. Posuzování návrhu zástavby v proluce
Zásadní pro posuzování návrhu zástavby proluky je posouzení vzájemných odstupů budov a vlivu
navrhované stavby na stínění okolních budov. Podstatná je návaznost ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č.
501/2006 Sb.3 na ustanovení § 12 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.4, přičemž ustanovení § 25 odst. 4
vyhlášky č. 501/2006 Sb.3 je nutno uplatňovat rovněž v souvislosti s ustanovením § 25 odst. 1 této vyhlášky,
které v obecné rovině stanovuje: „Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické,
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní
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památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na
denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.“
Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.3, tj.
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami. Základním požadavkem však je, že se
umisťovanou stavbou skutečně doplňuje stávající souvislá zástavba, která předurčuje objemové parametry
umisťované stavby, což je smyslem ustanovení o proluce, včetně proluky nárožní. Musí se jednat o doplnění
celku o v zásadě stejnorodou část. Předpokladem pro použití ustanovení o umisťování staveb v prolukách je
tedy přítomnost existujících sousedních staveb, které nějakým způsobem předem determinují objem, výšku a
půdorys nové zástavby (určují charakter zástavby).
Pokud se umisťuje stavba viditelně neodpovídající výšky nebo v nároží vzniká nová dominanta, jde sice o
umístění stavby do proluky, nikoli však o „doplnění stávající souvislé zástavby“.
Přestože u staveb umístěných do proluky ustanovení o odstupech neplatí, hodnoty denního osvětlení a
oslunění se zjišťují jak pro navrhovanou stavbu, tak pro okolní zástavbu. Pro okolní stávající zástavbu se za
vyhovující považuje stav stínění, který by byl při úplné souvislé zástavbě. Rozhodující je tedy porovnání
hodnot vypočtených pro navrhovanou konkrétní stavbu s hodnotami pro vyhovující stav. Ve studiích denního
osvětlení se u proluk vyskytují (kromě případných skutečně „současných“ hodnot, které jsou většinou
vzhledem k momentálně volnému prostoru proluky pro okolí výjimečně příznivé) hodnoty platné pro
modelovou „úplnou souvislou zástavbu“ a hodnoty platné pro konkrétní umisťovanou stavbu. Zůstávají-li
hodnoty zastínění okolních staveb novou stavbou stejné jako při zastínění modelovou zástavbou, jsou opět
vyhovující, mění-li se na nevyhovující, musí se tato skutečnost v závěru studie konstatovat a navrhnout
řešení. Vyhláška ukládá posoudit vliv nové stavby na stínění okolních budov porovnáním se stavem při úplné
souvislé zástavbě, nestanovuje však, jak s výsledkem „porovnání“ naložit. Obecně lze považovat zhoršení
podmínek osvětlení a oslunění pro stávající zástavbu za nepřijatelné. Rozhodující je však individuální
posouzení každého konkrétního případu, ve kterém jsou zvažovány všechny známé okolnosti a souvislosti v
daném území.
Návrh nové stavby musí z hlediska osvětlení a oslunění splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb.4 Je
tedy nutno vyhodnotit soulad návrhu s podmínkami ustanovení § 11 odst. 2 této vyhlášky: „Obytné místnosti
musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.“ a ustanovení § 13 odst. 2 této
vyhlášky: „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.“ V odůvodněných případech je možno z těchto ustanovení povolit výjimku.
Z výše uvedeného je zřejmé, že teprve na základě znalosti všech souvislostí, návaznosti na stávající
okolní zástavbu a širších územních vztahů, lze o konkrétním návrhu zástavby říci, zda se jedná o
zástavbu v proluce.
5 § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona: „Zastavěným stavebním pozemkem se rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými
budovami.“

40

VYDÁVÁNÍ SOUHLASU OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU
PODLE § 15 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou speciální stavební úřady vydat povolení pro speciální stavby
jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, přičemž tento
souhlas není správním rozhodnutím. Obecný stavební úřad tímto souhlasem ověřuje dodržení podmínek
územního rozhodnutí. Jestliže se územní rozhodnutí nebo územní souhlas nevydává, pak postačí vyjádření
obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
Stavební zákon v předmětném ustanovení blíže nespecifikuje, jakou formu má mít „souhlas“ obecného
stavebního úřadu, pouze vylučuje formu správního rozhodnutí. Aby souhlas obecného stavebního úřadu do
řízení prováděných speciálním stavebním úřadem měl formu závazného stanoviska, musely by být naplněny
podmínky ustanovení § 149 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, dle kterého je závazné stanovisko úkonem
učiněným správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu. Z ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu lze dovodit, že závazné stanovisko lze vydat
pouze tam, kde to zvláštní zákon výslovně stanoví, a podmínit jím vydání správního rozhodnutí lze opět
pouze tehdy, pokud zákon vydání závazného stanoviska, jako podmínku vydání rozhodnutí ve věci samé,
výslovně stanoví. Dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu jsou správní orgány příslušné k vydání
závazného stanoviska dotčenými orgány. Vzhledem k charakteru závazného stanoviska je zřejmé, že
pravomoc k jeho vydání musí být výslovně založena zákonem, což nelze z příslušných ustanovení
stavebního zákona dovodit. Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydávají dotčené
orgány závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného
inspektora podle stavebního zákon, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
Kromě toho není obecný stavební úřad v řízeních prováděných speciálním stavebním úřadem v postavení
dotčeného orgánu, a to z toho důvodu, že podle ustanovení § 136 správního řádu jsou dotčenými orgány ty
orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a dále správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k
vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.
Na základě uvedeného lze dovodit, že obecný stavební úřad nemá při vydávání souhlasu dle ustanovení § 15
odst. 2 stavebního úřadu postavení dotčeného orgánu, a tudíž ani nelze jeho souhlas považovat za závazné
stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu. Vydaným souhlasem dochází pouze k osvědčení
dodržení podmínek územního rozhodnutí, a proto se v případě formy vydávaného souhlasu jedná o
osvědčení či sdělení ve smyslu ustanovení § 154 správního řádu, tedy po stránce obsahu nezávazný úkon,
který je jedním z podkladů pro správní rozhodnutí. Jde o jiný podklad pro rozhodnutí správního orgánu podle
§ 50 odst. 1 správního řádu.
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Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání
Stanovisko odboru stavebního řádu MMR
Stavební zákon umožňuje za splnění zákonem stanovených podmínek dodatečně povolit stavbu, která je
prováděná nebo byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním
zákonem anebo v rozporu s ním (tzv. „černá stavba“). Na tom nic nezměnila ani novela stavebního
zákona[1], která však upřesnila důvody pro nařízení odstranění stavby, postup stavebního úřadu v řízení o
dodatečném povolení stavby, včetně přikládaných náležitostí. Stavebník nebo vlastník nepovolené stavby
(„černé stavby“) nemůže být žádným způsobem zvýhodňován, proto podle provedené úpravy § 129 odstavce
2 stavebního zákona přikládá k žádosti o dodatečné povolení stavby doklady v rozsahu jako k řádnému
povolení (k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující ohlášení předkládá podklady jako k ohlášení, k
žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující stavební povolení, přikládá doklady jako k žádosti o stavební
povolení, k žádosti o dodatečné povolení stavby vyžadující pouze územní rozhodnutí předkládá podklady
jako k žádosti o územní rozhodnutí).
Stejný přístup se uplatní také v případě povolování užívání dodatečně povolené stavby, přičemž není
rozhodné, zda byla dodatečně povolena stavba rozestavěná nebo již dokončená. Stavebník nebo vlastník
dodatečně povolené stavby musí v případě, že se jedná o stavbu, kterou lze užívat pouze na základě
oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu, oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s
užívání stavby nebo požádat o vydání kolaudačního souhlasu stejně, jako to musí udělat „řádný“ stavebník.
Stavební zákon již neumožňuje vydat současně s dodatečným povolením dokončené stavby i souhlas s jejím
užíváním. O skutečnosti, že užívání dodatečně povolené stavby bude vyžadovat oznámení stavebnímu úřadu
nebo kolaudační souhlas, by měl být stavebník v dodatečném povolení stavby poučen.

[1] Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony – účinnost od 1. 1. 2013
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Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení
§ 104 odst. 1 stavebního zákona
Stavební záměr
Formulář
a Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 Ohlášení stavby uvedené v § 104 odst.
m2 celkové zastavěné plochy, s jedním
2 písm. a) až e) SZ, změny takové
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s
stavby (§ 2 odst. 5 SZ) a změny takové
dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
stavby před dokončením (§ 118 odst. 4
SZ), která podléhala ohlášení,
stavebník podává na formuláři, jehož
obsahové náležitosti jsou stanoveny v
příloze č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
(po novele v příloze č. 8 k vyhlášce č.
503/2006 Sb.) K ohlášení se připojí
přílohy uvedené v části B přílohy č. 1
b Podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné
(8) k této vyhlášce.
plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním
dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d).
c Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a
výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a
haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a
výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou
nejvýše s jedním nadzemním podlažím,
nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let;
dobu dočasnosti nelze prodloužit.
d Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5
m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.
e Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2.
f

Stavby odstavných, manipulačních, prodejních,
skladových nebo výstavních ploch o výměře nad
300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží
pro skladování nebo manipulaci s hořlavými
látkami nebo látkami, které mohou způsobit
znečištění životního prostředí.

g Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103
odst. 1 písm. e) bodě 1.
h Stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s
veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
nebo s veřejným prostranstvím
i Terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm.
b).
j Udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103
odst. 1 písm. c).

Umístění
Stavba vyžaduje územní
rozhodnutí.
Územní rozhodnutí lze
nahradit územním souhlasem
za podmínek uvedených v §
96 SZ nebo veřejnoprávní
smlouvou za podmínek
uvedených v § 78a SZ.

Ohlášení se nepodává na formuláři.
Ohlášení obsahuje identifikační údaje o
stavebníkovi, o pozemku, o
ohlašovaném stavebním záměru, jeho
rozsahu a účelu, způsobu a době
provádění, údaj o tom, kdo bude
stavební záměr provádět, zda se k jeho
provedení má použít sousední
nemovitost, v tom případě souhlas
vlastníka této nemovitosti; u dočasné
stavby rovněž dobu jejího trvání a
návrh úpravy pozemku po jejím
odstranění (§ 105 odst. 1 SZ).
.

Nevyžadují rozhodnutí o
umístění stavby ani územní
souhlas (§ 79 odst. 6 SZ).

k Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby,
kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují
posouzení vlivů na životní prostředí11).
11) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 93/2004 Sb.

Ohlášení vyžadují změny dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené
parametry (§ 104 odst. 2 SZ).
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Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil (§ 104 odst. 3 SZ)
§ 78 odst. 6 SZ:
Stavební úřad může v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i),
jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv
účastníků řízení, stanovit, že k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení.
Změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů, vyžadují
stavební povolení (§ 108 odst. 2 SZ).
Je-li stavebníkem u stavebních záměrů podle § 104 namísto ohlášení podaná žádost o stavební povolení, stavební
úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což stavebníkovi sdělí (§ 108 odst. 3 SZ).

Přílohy dokládané k ohlášení § 105 odst. 1 stavebního zákona
a
b
c

d
e
f

Doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto
doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud
je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby.
Souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována
zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4 SZ.
§ 169 odst. 4 SZ:
O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.
Projektová dokumentace nebo dokumentace ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož území se
stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo
jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.
Souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které
mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným
stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
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Projektová dokumentace nebo dokumentace připojovaná k ohlášení
§ 105 odst. 1 písm. e), § 105 odst. 2 až 7 stavebního zákona
Stavební záměr uvedený v § 104 odst. 1
a

b
c

d
e

Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2
celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním
podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma
nadzemními podlažími a podkrovím.

Obsah projektové
dokumentace nebo
dokumentace
Projektová dokumentace podle
§ 105 odst. 3 SZ a dále
stanoví obsah a rozsah
projektové dokumentace
vyhláška č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb (§ 105
odst. 8 SZ), a to příloha č. 1 k
této vyhlášce (po novele
příloha č. 5).

Podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy
a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo
stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d).
Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky
do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1
000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m,
pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním
nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na
dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit.
Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
nejvýše do hloubky 3 m.
Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2.
Stavby odstavných, manipulačních, prodejních,
skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300
m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo
látkami, které mohou způsobit znečištění životního
prostředí.

Dokumentace podle § 105
odst. 3 SZ.

g

Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1
písm. e) bodě 1.
Stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s
veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s
veřejným prostranstvím.
Terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b).

Dokumentace podle § 105
odst. 4 SZ.
Dokumentace podle § 105
odst. 5 SZ.

i
k

j

Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby,
kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na
životní prostředí11).
11) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1
písm. c).

46

Zpracování této projektové
dokumentace je vybranou
činností ve výstavbě (§ 158
SZ), kterou mohou
vykonávat pouze fyzické
osoby, které získaly
oprávnění k jejich výkonu
podle zvláštního právního
předpisu14).
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.

f

h

Požadavky na
zpracovatele

Dokumentaci může kromě
projektanta (tj. autorizované
osoby podle zákona č.
360/1992 Sb.) 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.

Dokumentace podle § 105
odst. 6 SZ.
Dokumentace podle § 105
odst. 7 SZ.

Dokumentace podle § 105
odst. 7 SZ.

Žádné.

Ohlášení stavebního záměru

Je úplné a stavební záměr je v souladu
- s obecnými požadavky na výstavbu,
- se závaznými stanovisky, popřípadě
rozhodnutími dotčených orgánů,
- s územním rozhodnutím nebo regulačním
plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním
souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu
podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s
územně plánovací dokumentací, jde-li o
stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k)
- nebo není přímo dotčeno vlastnické právo
nebo právo vyplývající z věcného břemene
dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby
vyslovily souhlas.

Není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky
pro vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
§ 107 stavebního zákona

§ 106 stavebního zákona

Stavební úřad vydá písemný souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru do
30 dnů ode dne podání ohlášení.
Souhlas se doručí
- stavebníkovi,
- osobám, které mají vlastnická práva nebo
práva odpovídající věcnému břemenu k
pozemkům, které mají společnou hranici s
pozemkem, na kterém má být stavební záměr
uskutečněn,
- vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem,
- místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud
není stavebním úřadem.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení
stavebníkovi.

Stavební úřad rozhodne usnesením o
provedení stavebního řízení.
Usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a
nelze se proti němu odvolat.

Usnesení nabývá právní moci dnem doručení
stavebníkovi (76 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Stavební řízení je zahájeno dnem podání
ohlášení; podané ohlášení se považuje za
žádost o stavební povolení.
Pokud je to pro posouzení stavebního záměru
nezbytné, vyzve stavební úřad stavebníka k
doplnění žádosti, maximálně však v rozsahu
jako k žádosti o stavební povolení.
Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od
právní moci usnesení
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Písemný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
§ 106 stavebního zákona
Ohlášení se neprojednává ve stavebním řízení.
Na vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru se nevztahují části druhá a třetí správního
řádu.
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních
účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne,
kdy souhlas nabyl právních účinků.
Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.
Souhlas s provedením nepozbývá platnosti bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve
lhůtě platnosti.
Souhlas s provedením pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od
provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán; to neplatí, bylo-li s prováděním stavebního záměru
již započato.
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3. Důležitá připomenutí
-

bezbariérové řešení staveb
spolupráce s HZS
doručování
průtahy řízení – přerušení
vedení správního spisu
předkládání správního spisu
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Připomenutí používání „bezbariérové“
vyhlášky
Povinností stavebních úřadů je v řízení podle
stavebního zákona důsledně postupovat dle
vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích
zabezpečujících
bezbariérové
užívání staveb. Pro obecný stavební úřad u staveb
občanského vybavení v částech určených pro
veřejnost, společných prostor a domovního
vybavení u bytového domu a pro výkon práce
celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto
stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením nebo stavby pro výkon
práce osob s těžkým postižením. Ustanovení této
vyhlášky se uplatní též u změn dokončených
staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné
územně nebo stavebně technické důvody
nevylučují.
Povolení
stavby
či
vydání
kolaudačního souhlasu rozporu je nezákonností,
která s sebou nese následné zrušení napadeného
správního rozhodnutí či souhlasu a to i za použití
mimořádných opravných prostředků.

a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků
v této lhůtě; současně může řízení přerušit.
Přiměřenou lhůtou je doba úměrná náročnosti
odstranění nedostatku žádosti a zajištění jejího
doplnění. Stavební úřad určí tuto dobu vždy
v konkrétním na základě svých odborných znalostí
a zkušeností. Totéž obdobně platí i pro stanovení
lhůty k doplnění podání účastníků řízení např.
v případě uplatnění občanskoprávní námitky,
kterou není oprávněn rozhodnout stavební úřad
sám či v případě zpochybnění předložených
podkladů a navržení oponentních pokladů. Doba
k doplnění žádosti či podání, kdy účastník není
schopen odstranit nedostatek sám a potřebuje
k tomu
odborně
vzdělanou
osobu
/např.autorizovaná osoba, advokát/
by dle
náročnosti doplnění neměla přesahovat dobu 2
max. 3 měsíců.
Prodloužení lhůty určené k doplnění žádosti či
podání by měl stavební úřad povolovat pouze
výjimečně. Benevolence stavebních úřadů vede
k nedůvodným průtahům stavebně správních
řízení zejména pak v případech řízení o
odstranění stavby resp. řízení o dodatečném
povolení stavby, kdy nedisciplinovaný stavebník
není dostatečně aktivní k odstranění nezákonného
stavu a stavební úřad jeho liknavý přístup toleruje.
Průtahy řízení jsou nejen porušováním základních
zásad správního řízení, ale jsou kritizovány médii,
veřejností a ombudsmanem.

Připomínka Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje (dále jen „HZS ZK“)
Porušení ust. § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně. Při výkonu státního požárního
dozoru u právnických osob a podnikajících
fyzických osob bylo zjištěno, že byla vydána
změna užívání stavby a zejména kolaudační
souhlas bez stanoviska HZS ZK. Nejenže se jedná
o pochybení, které odůvodňuje zrušení vydaného
rozhodnutí případně kolaudačního souhlasu, ale
v těchto případech stavební úřad na sebe bere
riziko odpovědnosti, což v případě eventuální
náhrady škody způsobená požárem, nebude
částka nízká.
HZS ZK opakovaně vyzývá stavební úřady o
informování o přijatých opatřeních na jejich
oznámení o užívání objektů bez kolaudačních
souhlasů či změnách v užívání staveb, případně
jiných upozornění. Tato zpětná vazba je základní
zásadou SŔ (§ 8).

Vedení správního spisu
Dle ust. § 17 odst. 1 správního řádu se v každé
věci zakládá spis, který musí být označen
spisovou značkou. Obsah spisu správní řád
vymezuje pouze příkladmo - spis tvoří zejména
podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení
rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují
k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou
zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové
záznamy a záznamy na elektronických médiích.
Je nutno rozlišit, co je součástí spisu a co jeho
přílohou. Je zakázáno vést jakékoli písemnosti
vztahující se k řízení v dané věci mimo správní
spis, pokud jejich vztah k věci lze dovodit nebo
pokud jich bylo k řízení ve věci užito. Výjimku tvoří
pouze obecné metodické a jiné pomůcky, na které
se však spis musí odvolávat a s nimiž správní
úřad účastníka řízení k jeho výzvě seznámí. Spis
musí obsahovat soupis všech svých součástí,
včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu
vloženy. V chronologickém časovém sledu se
vyznačují veškeré písemnosti a listiny, ať již
správnímu orgánu adresované nebo jím
vytvořené. Je zásadním porušením správního
řádu a nesprávným úředním postupem, pokud
správní orgán dodatečně doplní do spisu
písemnost či podklad mimo chronologický přehled.
Zápisy ve spise a spisovém přehledu nesmí být
antidatovány.

Připomínka k doručování
Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická
osoba, podnikající fyzická nebo právnická osoba
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje
správní
orgán
písemnosti
této
osobě
prostřednictvím datové schránky, pokud se
nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě (
zák.č. 300/2008 Sb.). Správní orgán má při
odesílání písemností povinnost ověřit, zda adresát
má zpřístupněnu datovou schránku. Nedoručení
do datové schránky adresáta, který má
zpřístupněnou datovou schránku má význam
na právní moc rozhodnutí, včetně dalších
důsledků tohoto pochybení.
Připomínka k přerušení řízení – lhůty
Nemá-li žádost předepsané náležitosti a nelze-li je
odstranit na místě vyzve žadatele k jejich
odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu

Dle ust. § 17 odst. 2 správního řádu zasílají-li se
dožádané spisy v poštovní zásilce, musí
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odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní
službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání
poštovní zásilky. Důvodem tohoto požadavku je
důležitost, jakou má správní spis pro celé správní
řízení.
Ustanovení § 17 SŘ navazuje především na zák.
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a
na vyhl. č. 191/2009 Sb.,
Předkládání spisu odvolacímu orgánu
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal je
povinen dle ust. § 88 odst. 1 SŔ předat spis se
SVÝM STANOVISKEM odvolacímu orgánu do 30
dnů ode dne doručení odvolání, pokud
nenastanou podmínky pro postup dle odst. 2
tohoto ustanovení SŘ, popř. se nejedná o
odvolání opožděné nebo nepřípustné.
Povinností SÚ je tedy společně se spisem předat i
své vyjádření, kterým SÚ reaguje na námitky
uvedené v odvolání.
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4. Vybrané rozsudky soudů vydané na
úseku správního
a stavebně správního rozhodování
2013
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konstatován vydáním územního rozhodnutí.
Pokud není stavební úřad oprávněn v rámci
stavebního řízení posuzovat soulad stavby s
územně plánovací dokumentací, jež byla
podkladem pro vydání územního rozhodnutí, tím
spíše mu nemůže příslušet posuzování souladu
stavby s územně plánovací dokumentací, která
nabyla účinnosti až po vydání rozhodnutí o
umístění stavby. Zásada, dle které přísluší
stavebnímu úřadu v rámci jednotlivých fází celého
procesu probíhajícího podle stavebního zákona
(od územního plánování přes územní řízení,
stavební řízení po kolaudační řízení) posuzovat
právě ty otázky, které do této fáze patří (srov.
rozsudek NSS ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 As
79/2008 – 128), a nikoli otázky či námitky, které
náleží do fáze jiné (předchozí), nemůže být
prolomena skutečností, že po ukončení určité fáze
procesu vydáním pravomocného rozhodnutí dojde
ke změně podstatné okolnosti, která byla
podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí.
1 As 107/2012 – 145. V prvé řadě by takový
postup stavebního úřadu představoval nepřípustný
zásah do práv účastníků předcházejících řízení
(zde řízení územního) nabytých v dobré víře (§ 2
odst. 3 správního řádu). Žadateli o územní
rozhodnutí bylo umístění stavby povoleno a
nabylo právní moci. Tímto rozhodnutím byl stvrzen
soulad záměru s územně plánovací dokumentací
a žadatel je tak v dobré víře, že jeho záměr
vyhovuje zákonným požadavkům. Není myslitelné,
aby stavební úřad v pozdějších fázích procesu
zpochybnil pravomocné územní rozhodnutí na
základě skutečností, které nastaly až po jeho
vydání. Účinky územního rozhodnutí jsou závazné
nejen pro adresáty tohoto rozhodnutí, ale též pro
správní orgány, přičemž zákon neposkytuje
žádnou možnost, jak by stavební úřad mohl v
řízení o povolení stavby účinky tohoto rozhodnutí
zvrátit, změnit jej či snad konstatovat jeho
nezákonnost. Tato možnost je dána účastníkům
územního řízení prostřednictvím odvolání proti
rozhodnutí o umístění stavby a případně v
navazujících
soudních
řízeních
(resp.
prostřednictvím
mimořádných
opravných
prostředků). Pouze oprávněným z územního
rozhodnutí pak stavební zákon dává možnost na
jejich žádost toto rozhodnutí změnit nebo zrušit
postupem podle § 94 odst. 1 tohoto zákona. Z
moci úřední lze územní rozhodnutí změnit nebo
zrušit pouze v případě řízení o umístění veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného
opatření (§ 94 odst. 3 stavebního zákona).
Připuštění výkladu učiněného krajským soudem by
navíc vedlo k akceptaci retroaktivního působení
územně plánovací dokumentace. Výsledkem
územního
řízení
je
pravomocné
územní
rozhodnutí, které osvědčuje, že navržený záměr je
s územně plánovací dokumentací v souladu.
Přezkoumával-li by následně stavební úřad v
rámci stavebního řízení soulad stavby s nově
přijatým územním plánem, přiznal by de facto
územnímu plánu retroaktivní účinek, neboť by jeho

Vybrané rozsudky soudů vydané na
úseku správního a stavebně správního
rozhodování
2006
–
2012
–
publikovány v metodice z roku 2013
1)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 12. 9. 2012, čj. 1 As 107/2012 – 139 Sbírka
rozhodnutí NSS 1/2013 č. 2742
Stavební
řízení:
soulad
projektové
dokumentace s územním plánem; ochrana
práv nabytých v dobré víře
Stavební úřad není ve stavebním řízení
oprávněn
posuzovat
soulad
projektové
dokumentace s územním plánem, který nabyl
účinnosti poté, co v předcházejícím územním
řízení bylo vydáno pravomocné územní
rozhodnutí (§ 111 stavebního zákona z roku
2006). Takový postup stavebního úřadu by
představoval nepřípustný zásah do práv
účastníků územního (resp. stavebního) řízení
nabytých v dobré víře (§ 2 odst. 3 správního
řádu z roku 2004).
Krajský soud (HK) zrušil rozhodnutí odvolacího
orgánu i stavebního úřadu (stavební povolení na
stavbu Bioplynové stanice) mimo jiné z důvodu, že
stále platné územní rozhodnutí se stalo rozporné
s platným územním plánem. Na základě kasační
stížnosti žalovaného správního orgánu a
zúčastněných osob Nejvyšší správní soud shledal
námitky stěžovatelů důvodnými a rozsudek
Krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu
řízení. V odůvodnění mimo jiné uvedl:
Právě v územním rozhodnutí tedy stavební úřad
schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro
využití a ochranu území (§ 92 stavebního zákona).
V územním, nikoli stavebním řízení stavební úřad
posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly
územního
plánování,
zejména
s
charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v
území, s obecnými požadavky na využívání
území, s požadavky na veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
(rozsudek NSS ze dne 17. 2. 2012, č. j. 8 As
54/2011 – 344). Výsledkem shora nastíněného
posuzování je pak územní rozhodnutí, které
osvědčuje, že navržený záměr je v souladu mimo
jiné i s územně plánovací dokumentací, a
podmínkami obsaženými v územním rozhodnutí
tento soulad zajišťuje. Ze shora uvedeného
vyplývá pro nyní souzenou věc podstatný závěr –
stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení stavby
nepřísluší posuzovat soulad stavby s územně
plánovací dokumentací, neboť tato otázka již byla
posouzena v řízení o umístění stavby a soulad
záměru s územně plánovací dokumentací
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každém územním rozhodnutí, jímž se umisťuje
stavba, ať již příjezd ke stavbě existuje nebo
má být zřízen.
II. Při posouzení nejmenšího přípustného
odstupu staveb mezi stavbou rodinného domu
a stavbou pro rodinnou rekreaci (§ 25 odst. 2 a
3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území) je třeba
přihlédnout k záměrům využití daného území
vyjádřeným v územním plánu obce. Má-li být
území primárně určeno k zástavbě rodinnými
domy, je namístě analogicky aplikovat méně
přísný limit stanovený pro odstup mezi
rodinnými domy.
Stavební úřad rozhodl ve společném územním a
stavebním řízení o umístění a povolení stavby
rodinného domu na pozemku, sousedícím
s pozemkem, na němž žalobkyně vlastní rekreační
objekt. Ve vymezení stavby bylo uvedeno, že
napojení pozemku na veřejnou komunikaci bude
provedeno stávajícím vjezdem v šíři 3 m a rodinný
dům bude umístěn ve vzdálenosti 3,31 m od
hranice pozemku žalobkyně.
V odvolání
žalobkyně namítla, že připojení na pozemní
komunikace je nedostačující a chybí souhlas
dotčeného orgánu k připojení navrhované stavby
na veřejnou komunikační síť. Odvolání bylo
zamítnuto. V žalobě namítla žalobkyně, že
předložený projekt neřešil napojení na pozemní
komunikaci, čímž byl porušen § 23 odst. 1
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Dále namítl
nedostatečnou
vzdálenost
balkonu
na
jihovýchodním průčelí stavby od pozemku
žalobkyně, které činí 2,25 m. Stavební úřad tuto
vzdálenost srovnával s § 25 odst. 6 vyhlášky č.
501/2006 Sb., které pozbylo účinnosti dne 26. 8.
2009 a ačkoliv toto ustanovení vyžaduje odstup
nejméně 3 m, stavbu povolil. Krajský soud
rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil k dalšímu
řízení.
Krajský soud se zabýval především tím, zda je
dostatečné komunikační připojení stavebního
pozemku. Žalovaný odkazuje na ust. § 20 odst. 7
vyhlášky o obecných požadavcích na využívání
území, které stanoví, že ke každé stavbě
rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou
rekreaci musí vést zpevněná pozemní komunikace
široká neméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od
stavby. Toto kritérium stavba splňovat bude,
předmětné ustanovení se však vztahuje v souladu
s textem § 1 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. na
vymezování (stavebních) pozemků, nikoliv na
vlastní umisťování staveb územním rozhodnutím.
Na tyto případy dopadají ust. § 23 až § 25. Ust. §
23 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., vyžaduje, aby při
vydání územního rozhodnutí na umístění stavby
byla mj. posouzena otázka, zda bude zajištěn
přístup ke stavbě z přilehlých pozemních
komunikací. Zde jde vyhláška o obecných
požadavcích na využívání území dále oproti
úpravě obsažené v ust. § 20 odst. 7, který
vyžaduje, aby nové stavební pozemky byly
v rozumné vzdálenosti od nějaké pozemní

použitím zpochybňoval zákonnost již vydaného (a
pravomocného) územního rozhodnutí.
2)Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne
02. 11. 2011, čj. 5 Ca 298/2008 – 52 Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013 č. 2766
Správní řízení: náležitosti odvolání; blanketní
odvolání Veterinární správa: odběr vzorků
masa
I. Správní orgán není povinen vyzývat
účastníka k doplnění odvolání ve smyslu § 37
odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud
odvolání
obsahuje
alespoň
jeden
projednatelný důvod, a je z něj tedy zřejmé, v
čem odvolatel spatřuje rozpor s právními
předpisy (§ 82 odst. 2 správního řádu z roku
2004).
Takovou
povinnost
nezakládá
správnímu orgánu ani skutečnost, že účastník
výslovně označil odvolání jako „blanketní“ a
naznačil v něm, že odvolacích důvodů hodlá
vznést více.
II. Provozovatel zařízení vyrábějícího mleté maso
a masné polotovary je povinen odebírat vzorky
masa pro mikrobiologické vyšetření nejméně
jednou týdně [čl. 4 odst. 2 a příloha I kapitola 3
oddíl 3.2 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o
mikrobiologických kritériích pro potraviny]; tato
povinnost
dopadá
i
na
maloobchodního
dodavatele, který ve své prodejně (řeznictví)
vyrábí mleté maso a masné polotovary ze surovin
pocházejících od certifikovaných dodavatelů a
prošlých veterinární kontrolou, které v téže
prodejně souběžně prodává jako kusové maso.
Této povinnosti se lze zprostit jen na základě
rozhodnutí orgánu veterinární správy.
Žalobkyně nazvala odvolání blanketní, ale toto
odvolání nebylo blanketní, neboť obsahovalo
zřetelnou a konkrétní hmotněprávní argumentaci.
Uvedla, že se odvolává proti všem částem
rozhodnutí s tím, že rozhodnutí je vadné po
stránce jak hmotněprávní, tak i procesní.
Žalobkyně
se
podle
svého
přesvědčení
nedopustila
vytýkaného
porušení
normy
evropského potravinového práva. Její činnost je
pouze lokální……….ustanovení nařízení č.
2073/2005 se na ni nevztahují. Závěrem navrhla
zrušení napadeného rozhodnutí a dodala, že toto
blanketní odvolání doplní v následujících dnech.
3)Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9.
10. 2012, č. j. 47 A 18/2012-98, Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013, č. 2775)
Stavební řízení: obecné požadavky na
využívání území
k § 23 odst. 1 a k § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb.

I. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, neomezuje
působnost § 23 odst. 1 pouze na nově
budované příjezdy, a je třeba jej tedy použít při
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komunikace a bylo tak možno v budoucnu bez
nepřiměřených nákladů napojit stavby nově
zřízenými sjezdy. Oproti tomu § 23 odst. 1 žádá
po stavebním úřadu učinit zjištění, zda takový
příjezd existuje nebo zda je jeho zřízená součástí
projektové dokumentace. Je třeba posoudit, zda
příjezd umožní bezpečné užívání staveb a
bezpečný a plynulý provoz na přilehlých
pozemních komunikacích, a zda je dostačující pro
dopravní obslužnost a parkování a příjezd požární
techniky. Vyhláška neomezuje působnost § 23
odst. 1 na nově budované příjezdy, ale je třeba jej
použít při každém územním rozhodnutí, jímž se
umisťuje stavba. Splnění požadavků na příjezd
k rodinnému domu je oprávněn posoudit dotčený
orgán, obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který pro územní řízení vydává závazné
stanovisko. Jestliže si stavebník ani stavební úřad
toto stanovisko nevyžádali, porušili ust. § 23 odst.
1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Současně se vždy uplatní i čl. 8 odst. 1
citované vyhlášky, který upravuje obecné
požadavky na odstupy staveb.
V. Pokud vzhledem k historické zástavbě
požadovaný odstup staveb dle čl. 8 odst. 2
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy,
o obecných technických požadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze, nebyl
dodržen ani před vydáním stavebního
povolení, musí správní orgán o to přísněji
vážit, zda další zmenšování tohoto prostoru
povolí (např. prostřednictvím výjimky podle čl.
63 citované vyhlášky). V tom případě však
bude
nezbytné
přihlížet
k
obecným
požadavkům na odstupy staveb dle čl. 8 odst.
1 uvedené vyhlášky, zejména hygienickým,
veterinárním, požární ochrany, civilní ochrany
a požadavkům na osvětlení a oslunění i
zachování pohody bydlení.

4)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 01. 11. 2012, čj. 8 As 27/2012 – 113 Sbírka
rozhodnutí NSS 3/2013 č. 2776

Z odůvodnění:
K tvrzené nepřezkoumatelnosti rozsudku
Nejvyšší správní soud se musel nejprve zabývat
tvrzenou nepřezkoumatelností rozsudku. Pokud by
totiž Nejvyšší správní soud shledal napadený
rozsudek
nepřezkoumatelným,
nemohl
by
posuzovat další kasační námitky stěžovatele.
Nepřezkoumatelnost může spočívat zejména v
nedostatečném odůvodnění rozsudku v otázkách
narušení pohody bydlení žalobce, zhoršení
stávajícího výhledu z bytu žalobce, narušení
soukromí, úbytku oblohové složky, dotčení
vlastnického práva žalobce, omezení práva
žalobce se svou nemovitostí nakládat, výkladu
pojmu proluky a zásahu do práv žalobce nad míru
přiměřenou poměrům.
Všem těmto otázkám se však městský soud
dostatečně věnoval na str. 14 – 15 rozsudku.
Vyšel především ze skutečnosti, že žalobce měl
být
účastníkem
řízení
již
vzhledem
k
prokazatelnému snížení odstupové vzdálenosti
mezi budovou, ve které se nachází byt žalobce, a
upravovanou budovou hotelu. Tím došlo k
narušení pohody bydlení žalobce ve smyslu čl. 4
vyhlášky OTPP, které se mimo jiné projevilo ve
zhoršeném výhledu, narušení soukromí, úbytku
oblohové složky a dotčení vlastnického práva
žalobce. Tyto skutečnosti jsou tedy pouze dílčími
projevy narušené pohody bydlení žalobce a
všechny jsou důsledkem zkrácené odstupové
vzdálenosti mezi budovami.
Námitka stěžovatele, že nelze dovozovat zhoršení
pohody bydlení žalobce pouze ze zhoršeného
výhledu a že by uznání takové námitky vedlo k
rozšíření okruhu účastníků všech stavebních
řízení je zcela irelevantní. Předně se v
posuzovaném případě nejedná pouze o „o něco
menší výhled“, jak uvádí stěžovatel. Snížení
odstupové vzdálenosti o více než třetinu je za
situace, kdy původní vzdálenost byla cca 8 m,

Stavební řízení: obecné technické požadavky
na výstavbu – pojem „pohoda bydlení“
I. Mezi jednotlivé činitele ovlivňující pohodu
bydlení
(kvalitu
prostředí)
náleží
také
podstatné snížení odstupové vzdálenosti mezi
budovami, úbytek oblohové složky, omezení
výhledu, a tedy i míra oslunění a osvětlení
bytu, a narušení soukromí, protože i tyto
složky se na pohodě bydlení podílejí.
II. Správní orgán při posuzování, zda mohlo
dojít k narušení pohody bydlení, musí přihlížet
i ke konkrétním zvláštnostem lokality. V
lokalitě s vysokou úrovní státní, příp. i
mezinárodní památkové ochrany stavební
úřady vybírají pouze mírnější a citlivější
varianty zásahů do jejího vzhledu.
III. Jakkoli výhled z oken určité nemovitosti
nemůže být v průběhu času absolutně
neměnný, lze důvodně očekávat, že pokud
dojde v okruhu několika málo metrů od
nemovitosti jednotlivce k zásadní změně
výhledových poměrů jako nepochybné složce
pohody bydlení, která přímo souvisí i s
posuzováním oslunění nemovitosti a stíněním
okolních budov, bude se moci dotčená osoba
k těmto změnám vyjádřit ve správním řízení,
bude-li se toho domáhat.
IV. Článek 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hlavního
města
Prahy,
o
obecných
technických požadavcích na výstavbu v
hlavním
městě
Praze,
který
upravuje
požadavky na odstupy mezi sousedícími
stavbami pro bydlení, se dle své poslední věty
obdobně použije i na vzájemné odstupy staveb
pro bydlení a všech ostatních staveb.
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citelným zásahem do úpravy vnitrobloku. Stavební
úřad si toho musel být vědom. Nadto, jak již uvedl
městský soud, před provedením úprav stavby měl
žalobce výhled na vrcholky historických dominant
Starého Města pražského a vzrostlé stromy uvnitř
vnitrobloku, avšak v současnosti se z oken svého
bytu může dívat z pětimetrové vzdálenosti pouze
na protější budovu s vedením kouřovodu a
vysokou protihlukovou stěnou pro jednotky
vzduchotechniky a chlazení (viz Dokumentace pro
stavební povolení, 2.0 Stavební část, výkresy
Pohled dvorní a Půdorys střechy a rovněž
Průvodní zpráva - Souhrnná technická zpráva, č. l.
40). V této situaci je i z obecné zkušenosti jasné,
že takové omezení výhledu z bytu má podstatný
vliv i na jeho hodnotu. K tomu městský soud
pouze poznamenal, že se snížení hodnoty
majetku žalobce negativně projeví při realizaci
práva vlastníka s věcí nakládat, což představuje
závěr vyplývající z běžného lidského uvažování.
Konečně odkaz stěžovatele na možné rozšíření
okruhu účastníků stavebního řízení je nejen
nemístný, ale j e i v rozporu se základními
zásadami činnosti správních orgánů, plynoucích
mimo jiné z § 2 – 8 spr. ř., zejména se zásadou
veřejné správy jako služby veřejnosti (§ 4 spr. ř.).
Správní orgán musí provést co nejdůkladnější
posouzení předložené věci a vážit zájmy všech
dotčených osob, jakož i zájem veřejný (§ 2 spr. ř.).
Je ostatně i v zájmu správních orgánů, aby
prostřednictvím své řádné činnosti vyřešily věci
tak, že předejdou opakovanému projednávání věcí
před jimi samotnými, nadřízenými správními
orgány, i soudy.
Stěžovateli lze přisvědčit v tom, že nikdo nemůže
očekávat, že výhled z oken jeho nemovitosti bude
absolutně neměnný. V právním státě však lze
důvodně očekávat, že pokud dojde v okruhu
několika málo metrů od nemovitosti jednotlivce k
zásadní změně výhledových poměrů jako
nepochybné složce pohody bydlení, která přímo
souvisí i s posuzováním oslunění nemovitosti a
stíněním okolních budov, bude se moci k těmto
změnám vyjádřit ve správním řízení, bude-li se
toho domáhat.
Byť městský soud nikde výslovně nezmiňuje, zda
byla pohoda bydlení žalobce narušena nad míru
přiměřenou poměrům, z odůvodnění rozsudku je
tato skutečnost zřejmá (např. „další citelné
zkrácení o 3,097 m v důsledku povolených
stavebních
úprav
považuje
soud
za
neakceptovatelné“, na s. 14 rozsudku). Městský
soud rovněž neměl žádnou povinnost zabývat se
tím, zda byla pohoda bydlení žalobce narušena
víc než ostatních osob bydlících ve stejném domě
či stejné ulici. Předmětem tohoto řízení je pouze
přezkoumání, zda je žalobce osobou, jejíž
vlastnická práva k pozemku nebo stavbě mohla
být stavebním povolením dotčena [§ 59 odst. 1
písm. b) stavebního zákona z r. 1976], a zda proto
měl být účastníkem předmětného řízení. Městský
soud dospěl k závěru, že tomu tak je. Posouzení,
zda mohla být shodným či podstatnějším

způsobem dotčena i práva jiných osob,
městskému soudu vůbec nepříslušelo. Takové
posouzení může učinit stěžovatel či stavební úřad
ve správním řízení a další účastníky řízení přibrat,
jak si je ostatně dobře vědom.
Stěžovatel namítá, že městský soud nezdůvodnil,
v čem stěžovatel pochybil, když stavbu považoval
za stavbu v proluce. Soud se však této otázce
rovněž podrobně věnoval, uvedl typický příklad
proluky a za pomoci argumentu ad absurdum
prokázal, že vnitroblok zpravidla prolukou nebude.
Rozsudek
městského
soudu
tak
je
přezkoumatelný.
5)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 27. 11. 2012, čj. 1 As 136/2012 – 23 Sbírka
rozhodnutí NSS 4/2013 č. 2786
Správní trestání: výjimka ze zásady
koncentrace řízení
V řízení o správním deliktu se neužije § 82
odst. 4 správního řádu z roku 2004; obviněný
tedy v tomto řízení může uplatňovat nové
skutečnosti a navrhovat nové důkazy i v
odvolání a správní orgán nemůže odmítnout
provést navržené důkazy pouze s poukazem
na to, že nebyly navrženy v řízení v prvním
stupni.
6)Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne
26. 9. 2012, č. j. 30 A 22/2011-67, Sbírka
rozhodnutí NSS 4/2013, č. 2793
Stavební řízení: šetrnost k zájmům vlastníků
sousedních pozemků
k § 76 odst. 2 a § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu

Ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona
z roku 2006, podle něhož každý, kdo navrhuje
vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, je povinen dbát požadavků
uvedených v § 90 téhož zákona a být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb, nepředstavuje korektiv, za jehož
použití by vlastníci sousedních pozemků a
staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele o
vydání územního rozhodnutí byl upraven
v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje
stavební zákon z roku 2006 a jeho prováděcí
předpisy, zejména obecné požadavky na
využívání území.
Stavební úřad rozhodl o umístění a povolení
stavby rodinného domu. Odvolání žalobců proti
tomuto rozhodnutí bylo zamítnuto. Žalobci
v podané žalobě namítali, že umístění stavby a
stavba nejsou šetrné k zájmům žalobců jako
vlastníků sousedního pozemku v rozporu s ust. §
76 odst. 2 stavebního zákona. Umístění stavby dle
rozhodnutí jim znehodnotí část zahrady určenou
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k pěstování rostlin, nebude možno ji k tomu účelu
využít. Argumentaci, že problematika zastínění
pozemků není právními předpisy řešena a u
navrhované stavby rodinného domu je dodržena
vzdálenost 2 m od společných hranic pozemků
stanovená v § 25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb.,
není dostatečným odůvodněním správního
uvážení při řešení odvolací námitky. Nešetrnost
k zájmům žalobců je dána i tím, že jim je
umístěním povolované stavby v bezprostřední
blízkosti hranice s jejich pozemkem, do budoucna
znemožněno užít vlastní pozemek ke stavbě
domu, resp. rekreační chaty. Přitom stavebníkům
nic nebrání v umístění stavby dále od pozemku
žalobců a nijak nezdůvodňují, proč by měla být
jejich stavba umístěna co nejblíže k pozemku
žalobců. Krajský soud podanou žalobu zamítl.
V odůvodnění uvedl, že je třeba zodpovědět
otázku, jaký dopad má povinnost „být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb“, resp. zda z ust. § 76 odst. 2 stavebního
zákona lze dovozovat povinnost žadatele o vydání
územního
rozhodnutí
(a
právo
vlastníků
sousedních pozemků), aby šel k uspokojení jejich
zájmů nad rámec požadavků stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů. Dle soudu ze zákonné
dikce nic takového dovodit nelze. Formulaci „je
povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být
šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb“ je nutno rozumět tak, že žadatel je
povinen jednak dbát požadavků uvedených v ust.
§ 90 stavebního zákona a jednak být šetrný
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb. Kritéria posuzování záměru jsou
stavebním zákona vymezena taxativně, v
územním řízení stavební úřad posuzuje záměr
žadatele z hledisek uvedených v ust. § 90
stavebního zákona, ne též z hlediska šetrnosti
k zájmům vlastníků sousedních pozemků a
staveb. Stavební úřad je tedy povinen poskytnout
vlastníkům sousedních pozemků a staveb ochranu
proti nesouladu záměru žadatele s požadavky
uvedenými v § 90 stavebního zákona, není však
oprávněn jim poskytnout ochranu proti nešetrnosti
žadatele k jejich zájmům. Ust. § 76 odst. 2
stavebního zákona nepředstavuje podle soudu
korektiv (nápravný, opravný prostředek), jehož
prostřednictvím by vlastníci sousedních pozemků
a staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele byl
upraven v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje
stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy.
Ust. § 76 odst. 2 stavebního zákona vlastníkům
sousedních pozemků a staveb neposkytuje takové
právo na šetrnost k jejich zájmům ze strany
žadatele o vydání územního rozhodnutí, které by
bylo svěřeno pod ochranu stavebních úřadů.
Krajský soud rovněž uvedl, že ustálená soudní
praxe se shoduje v právním názoru, dle něhož „
namítají – li sousedé jako účastníci územního
řízení či řízení o odstranění stavby, že by
navrhovaná nebo dodatečně povolovaná stavby
bránila jejich budoucím stavebním záměrům,
vezme stavební úřad takové námitky v úvahu

pouze tehdy, pokud již tito sousedé o povolení jimi
zamýšlené stavby sami požádali. K budoucím
eventuálním stavebním úmyslům se nepřihlíží a
sousedé se v tomto případě mohou úspěšně
bránit pouze odkazem na rozpor projednávané
stavby s obecně závaznými právními předpisy“
(viz. Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 30 Ca 206/2000).
7)Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As
89/2010 – 119 Sbírka rozhodnutí 5/2013 č. 2802
Správní řízení: podjatost úřední osoby
Rozhoduje-li orgán územního samosprávného
celku ve správním řízení ve věci, která se týká
zájmu tohoto územního samosprávného celku,
je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední
osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její
zaměstnanecký
poměr
k
územnímu
samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy
věci či jiných okolností patrné podezření, že v
důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by
mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než
zákonnými hledisky.
8)Rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 9. 7. 2012, čj. 30 A 39/2011 –
66, Sbírka rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2827
Územní řízení: umístění stavby; parkovací a
odstavná stání; zastínění sousední stavby
I. Požadavky na umístění odstavných a
parkovacích stání u staveb pro bydlení ve
smyslu § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, jsou naplněny pouhou
existencí prostoru pro ně, ať již přímo na
stavebním pozemku či pozemcích dalších (viz
§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o
obecných
technických
požadavcích
na
výstavbu). Tato stání nemusí být stavebně
upravena, když v tomto směru záleží jen na
výši komfortu, s jakým je stavebník spojuje.
Lze tak parkovat i přímo na trávě. Ostatně
podle § 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona z
roku 2006 jsou i pozemkové parcely, a to
zpravidla pod společným oplocením či tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými
budovami, zastavěným stavebním pozemkem.
II. Předloží-li stavebník spolu se žádostí o
vydání stavebního povolení (§ 110 stavebního
zákona z roku 2006) na novou stavbu příslušný
dokument, podle něhož budou po její realizaci
dodrženy normové hodnoty pro zastínění či
proslunění
sousedních
staveb,
netřeba
opatřovat jako důkaz v tomto směru novou
(další) studii, omezí-li stavebník v průběhu
stavebního řízení svůj záměr (rozhodne se pro
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stavbu nižší či menšího objemu na stejném
místě). Byly-li normové hodnoty dodrženy při
vyšší (větší) stínící překážce, tím spíše budou
dodrženy, dojde-li k jejímu zmenšení.

posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(případně jemu předcházející zjišťovací řízení)
podle zákona č. 100/2001 Sb., od speciálního
posuzování vlivů záměru na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti podle §
45h a § 454i zákona č. 114/1992 Sb.
„Naturové“ hodnocení sice procesně probíhá,
až na základem stanovené odchylky, podle
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí (§ 45h odst. 2 zákona o ochraně
přírody a krajiny), má však jiný (specificky
zaměřený) obsah než obecný proces „EIA“

9)Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze
dne 23. 5. 2012, čj. 22 A 92/2010 – 26 Sbírka
rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2828
Stavební řízení: účastníci řízení o dodatečné
povolení stavby
Účastníkem řízení o dodatečném povolení
stavby je ten, kdo by při řádném podání
žádosti o stavební povolení byl účastníkem
stavebního řízení; nedostatek výslovného
odkazu na § 109 stavebního zákona z roku
2006 v ustanoveních o řízení o dodatečném
povolení stavby (v § 129 odst. 3 citovaného
zákona) je toliko výrazem legislativní
nedůslednosti.

II.
Navrhoval-li stavebník poté, co bylo
vydáno rozhodnutí o umístění stavby a
stavební povolení (byť ve sloučeném
územním a stavebním řízení), změnu stavby,
která zahrnovala rovněž změnu jejího
umístění, nemohl stavební úřad o takové
žádosti rozhodnout výhradně v řízení o změně
stavby před jejím dokončením podle ust. § 68
stavebního zákona z roku 1976, aniž by vedl
zároveň územní řízení

10)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 29. 11. 2012, čj. 7 As 120/2012 – 40 Sbírka
rozhodnutí NSS 6/2013 č. 2829

Stavební úřad dne 7. 1. 2005 vydal rozhodnutí,
kterým umístil a povolil stavbu 3 ks stožárů
větrných elektráren. Dne 25. 5. 2006 vydal
stavební úřad rozhodnutí, kterým povolil změnu
stavby před dokončením. Změna spočívala
v posunutí větrné elektrárny VTE SO 01 o 216 m
jižním směrem a posunutí větrné elektrárny VTE
SO 03 o 317 m jihovýchodním směrem.

Při povolování stavby (zde dodatečného
povolení stavební úpravy rodinného domu
spočívající v rozšíření stávajícího bytu a
zřízení nových administrativních prostor
včetně dvou parkovacích stání u stavby
nacházející se v čistě obytné části města) se
stavba posuzuje vždy jako jeden funkční
celek. Proto nelze posuzovat dvě součásti
stavebních úprav (na jedné straně stavební
úpravy samotného domu, na straně druhé
zřízení parkovacích stání) odděleně, nýbrž
společně (viz čl. 10 odst. 3 vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v
hlavním městě Praze).

Žalobce (nejvyšší státní zástupce) se žalobou
podanou k ochraně veřejného zájmu domáhal
zrušení rozhodnutí ze dne 25. 5. 2006, neboť
stavba byla realizována na území, v němž se
nachází Ptačí oblasti Východní Krušné hory
náležející do soustavy Natura 2000 a v řízení o
změně stavby před dokončením byly porušeny
právní předpisy sledující ochranu ŽP. Krajský
soud žalobě vyhověl a konstatoval, že rozhodnutí
bylo vydáno v rozporu s § 126 odst. 1 SZ z roku
1976, dle něhož platilo, že dotýká-li se řízení dle
SZ zájmů chráněných zvláštními předpisy,
rozhodne SÚ jen v dohodě popřípadě se
souhlasem orgánu státní správy, který chráněné
zájmy hájí. Napadené rozhodnutí bylo vydáno
bez projednání s orgánem ochrany přírody. Soud
neakceptoval argumentaci žalovaného, že se
jednalo pouze o změnu záměru, která
nepodléhala hodnocení dle zákona 114/1992 Sb.
a uvedl, že změnu umístění stavby v řádech
stovek metrů, byť v rámci téže parcely, nelze
považovat za změnu záměru, ale za záměr zcela
nový, který podléhal hodnocení dle § 45h a násl.
zákona č. 114/1992 Sb. Nezákonnost rozhodnutí
spatřoval krajský soud i z toho důvodu, že bylo
vydáno pouze v řízení stavebním o změně stavby
před dokončením dle ust. § 68 SZ z roku 1976.
Pokud totiž došlo ke změně umístění stavby,
mělo být o věci rozhodnuto v územním řízení.

11)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 14. 3. 2013, č. j. 5 As 66/2011-98, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 8/2013
Ochrana přírody a krajiny: posuzování vlivů
záměru na evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti
Stavební řízení: změna umístění stavby
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí)
k § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny
k § 68 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I.

Je třeba důsledně odlišovat obecné
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rozhodnutí NSS č. 9/2013
Rozsudek krajského soudu byl napaden kasační
stížností. NSS tuto zamítl a k části týkající se
povolení o změně stavby před dokončením uvedl,
že došlo-li ke změně umístění stavby, byť se
jednalo o stejné parcely, mělo být o věci
rozhodnuto v územním řízení. Rozhodnutí SÚ ze
dne 7. 1. 2005 bylo totiž vydáno ve sloučeném
územním a stavebním řízení ve smyslu ust. § 32
odst. 3 SZ z roku 1976. Územní rozhodnutí
přitom dle ust. § 39 tohoto zákona muselo
obsahovat určení umístění stavby na pozemku;
cílem územního řízení tak bylo mj. rozhodnout o
konkrétním umístění stavby na stavebním
pozemku, přičemž byla zároveň sledována
ochrana rozličných veřejných zájmů. Na této
skutečnosti se nic nezměnilo ani v případě, že
bylo rozhodováno ve sloučeném územním a
stavebním řízení, neboť v tomto řízení bylo třeba
dostát požadavkům obou těchto řízení, byť
výsledem bylo pouze jedno rozhodnutí. Totéž
platilo pro případné změny tohoto rozhodnutí,
docházelo-li ke změně umístění stavby; a to už
z důvodu, že sloučené územní a stavební řízení
se týkalo konkrétního umístění stavby na
pozemku a k tomuto se vyjadřovaly dotčené
orgány. V případě napadeného rozhodnutí
žalovaný postupoval pouze dle ust. § 68 SZ
z roku 1976, přičemž žádost stavebníka o změnu
stavby před dokončením projednal pouze „v
rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem
chráněných zájmů nebo povinností účastníků
stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných
dotčenými orgány“. Skutečnost, že věc měla být
projednána v prvé řadě v územním řízení,
potvrzuje např. § 62 odst. 1 písm. a) SZ roku
1976, dle něhož „ve stavebním řízení SÚ
přezkoumá zejména, zda dokumentace splňuje
podmínky územního rozhodnutí“. Dle § 32 odst. 1
téhož zákona bylo možné stavby umisťovat jen
na základě územního rozhodnutí, a žalovaný
přitom fakticky změnil územní rozhodnutí pouze
rozhodnutím vydaným ve stavebním řízení.
V případě žádosti stavebníka o změnu stavby
před dokončením se jednalo především o změnu
v umístění části stavby, přičemž stavba samotná
nedoznala zásadních změn. V takovém případě
bylo třeba trvat na tom, aby tato změna byla
v souladu s územním rozhodnutím, přičemž o
změně územního rozhodnutí bylo možné
rozhodnout opět ve sloučeném územním a
stavebním řízení. Posouzení změny umístění
stavby na zájmy chráněné zvláštními předpisy,
včetně jednotlivých složkových zákonů v oblasti
ochrany ŽP mělo proběhnout v novém územním
řízení, případně ve sloučeném řízení o změně
umístění stavby a změně stavby před jejím
dokončením.

Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby
proti nečinnosti
Stavební a územní řízení: zahájení a přerušení
řízení
k § 85 odst. 5, § 111 odst. 3 a § 196 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb.
k § 44 odst. 1, § 45 odst. 2, § 64 odst. 1 písm. a),
§ 65 odst. 1 a § 71 správního řádu (č.500/2004
Sb.)
k § 80 soudního řádu správního

I.

Žádost o vydání územního rozhodnutí
či o stavební povolení, která v rozporu s § 196
odst. 1 SZ není podána na stanoveném
formuláři je sice žádostí vadnou, nicméně
přesto způsobilou zahájit ve smyslu ust. § 44
odst. 1 SR územní či stavební řízení. Je tedy
na stavebním úřadu, aby v takovém případě
vyzval žadatele o vydání územního rozhodnutí
či stavebníka k doplnění žádosti a současně
přerušil do doby odstranění vad žádosti řízení
(§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 SZ, § 45 odst. 2 a
§ 64 odst. 1 písm. a) SŘ).

II.

V případě přerušení správního řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) SŘ spojeného
s výzvou k odstranění nedostatků žádosti
podle § 45 odst. 2 SŘ se má v souladu s § 65
odst. 1 SŘ za to, že pořádková lhůta pro
vydání
rozhodnutí
správního
orgánu
stanovená v § 71 SŘ neběžela již od podání
vadné žádosti, tj. od zahájení správního řízení,
a dále neběží až do uplynutí 15 dnů po
skončení přerušení řízení. Teprve ode dne,
kdy tato lhůta marně uplynula, počíná
účastníkům řízení běžet roční lhůta podle § 80
odst. 1 s.ř.s. pro případné podání nečinnostní
žaloby. Pokud však k přerušení správního
řízení došlo až po té, kdy lhůta pro vydání
rozhodnutí správního orgánu již uplynula,
nemá toto následné přerušení za následek
obnovení lhůty pro rozhodnutí správního
orgánu, a tudíž ani nijak neovlivňuje běh lhůty
pro podání nečinnostní žaloby.
Žalobci se dne 19. 10. 2009 obrátila na SÚ
s žádostí o vydání rozhodnutí o umístění stavba
a o SP na stavbu, která v samotné žádosti nebyla
definována. Z příloh žádosti bylo možné dovodit,
že žalobci hodlali vybudovat oplocení, sklad
zahradních potřeb označený jako altán, garáž,
cesty,
studnu,
terénní
úpravy,
přípojky
inženýrských sítí. Stavební úřad o této žádosti
dosud nerozhodl, a proto žalobci podali žalobu na
ochranu před nečinností. Krajský soud žalobu
odmítl jako opožděnou. Vycházel z toho, že
řízení o žádosti je zahájeno dnem, kdy žádost

12)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 12. 4. 2013, č. j. 5 Ans 4/2012-20, Sbírka
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(případně i vadná) dojde věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu. Na samotné
zahájení již nemají vliv další úkony žalovaného
učiněné po zahájení řízení, např. odstraňování
vad žádosti či vydání usnesení o spojení řízení.
Rovněž skutečnost, že žalobci dne 27. 7. 2010
předložili vyplněný formulář žádosti o stavební
povolení, bylo možné ve vztahu k okamžiku
zahájení řízení vnímat jako doplnění původní
žádosti z hlediska její správné formy. Krajský
soud uvedl, že dle ust. § 80 odst. 1 s.ř.s. lze
žalobu na ochranu proti nečinnosti správního
orgánu podat nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy ve věci, v níž se žalobce domáhá
ochrany, marně proběhla lhůta stanovená
zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo
osvědčení, a není-li taková lhůta stanovena, ode
dne, kdy byl žalobcem vůči správnímu orgánu
nebo správním orgánem vůči žalobci učiněn
poslední úkon. Podle ust. § 2 citovaného
ustanovení zmeškání lhůty nelze prominout.
Lhůtu pro vydání ÚR a SP stavební zákon
nestanoví. Dle ust. § 71 odst. 3 písm. a) SŘ
pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je
správní orgán povinen vydat rozhodnutí
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž
se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je
zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní
šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho
nechat předvést nebo doručovat veřejnou
vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří
doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

správního řádu, a neskončí dříve než 15 dnů ode
dne, kdy přerušení řízení skončilo. V daném
případě vyplývá ze správního spisu, že žalovaný
usnesením ze dne 1. 11. 2010, č. j. 61160/2010MUR/OSÚ/00356, přerušil spojené územní a
stavební řízení, zahájené, jak sám žalovaný
uvedl, podáním žádosti žalobců dne 19. 10.
2009. Toto řízení bylo přerušeno podle § 64 odst.
1 písm. a) správního řádu, tedy současně s
výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle §
45 odst. 2 správního řádu, kterou žalovaný vydal
téhož dne pod týmž jednacím číslem.
NSS ve svém rozsudku uvedl, že se
stěžovatelkou lze souhlasit v tom, že v případě
přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. a)
správního řádu se pořádková lhůta pro vydání
rozhodnutí správního orgánu staví v souladu s §
65 odst. 1 správního řádu nikoli až ode dne
přerušení řízení či ode dne oznámení výzvy
podle § 45 odst. 2 správního řádu k odstranění
vad žádosti, která má být ostatně vydána
současně s usnesením o přerušením řízení, ale
zpětně již ode dne, kdy správnímu orgánu došla
daná žádost trpící příslušnými vadami, tedy
vlastně od počátku řízení a její běh poté
pokračuje (v daném případě de facto začíná) až
patnáctým dnem ode dne skončení přerušení
řízení. K tomu, aby se tak stalo, je ovšem podle
názoru Nejvyššího správního soudu třeba, aby
tato lhůta pro vydání rozhodnutí byla v době
přerušení řízení stále zachována, tedy aby
nedošlo před přerušením řízení k jejímu
marnému uplynutí. Nejvyšší správní soud totiž
nesouhlasí s názorem stěžovatelky, že by § 65
odst. 1 správního řádu zakládal jakousi jinou,
„zvláštní“ lhůtu pro vydání rozhodnutí oproti
„obecné“ lhůtě podle § 71 správního řádu; § 65
odst. 1 správního řádu, vedle jiných ustanovení
správního řádu (např. § 133 odst. 6 a § 136 odst.
6) či zvláštních zákonů, pouze stanoví, za jakých
podmínek a po jakou dobu tato zákonem
stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí během
řízení neběží. Je pravdou, že § 65 odst. 1
správního řádu počítá pro případ přerušení řízení
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu s tím,
že lhůta pro vydání rozhodnutí se nestaví od
okamžiku, který je pro samotnou skutečnost
stavění lhůty rozhodný, tedy od okamžiku
přerušení řízení, ale s tím, že se tato lhůta staví
zpětně od okamžiku podání vadné žádosti, tedy
od okamžiku zahájení řízení. Fakticky má tedy
přerušení řízení z uvedeného důvodu za
následek nikoliv stavění lhůty pro vydání
rozhodnutí, ale její přerušení s tím, že tato lhůta
počne běžet znovu po uplynutí 15 dnů ode dne
skončení přerušení řízení. I přerušení lhůty
ovšem může nastat pouze za jejího běhu, a
nikoliv až po jejím skončení. Pokud správní
orgán, tak jako žalovaný v předmětné věci,
oznámí účastníkům řízení usnesení o přerušení
řízení spojené s výzvou k odstranění vad žádosti
až po té, kdy došlo k uplynutí lhůty pro jeho

V posuzované věci bylo třeba nařídit ústní
jednání, zákonem stanovená lhůta pro vydání
rozhodnutí uplynula po 60 dnech od podání
žádosti, tj. dne 18. 12. 2009. Jelikož žalovaný v
této lhůtě v řízení neučinil žádný úkon, který by
lhůtu pro vydání rozhodnutí stavil (neopatřoval
stanoviska dotčených orgánů, neodstraňoval
vady žádosti, nepřerušoval řízení apod.),
vycházel krajský soud z toho, že uvedené datum
je určující pro běh lhůty pro podání nečinnostní
žaloby. Přerušoval-li žalovaný po uplynutí lhůty
pro vydání svého rozhodnutí řízení, nemůže již
tato skutečnost mít vliv na běh lhůty pro podání
nečinnostní žaloby, byť daným postupem mohli
být žalobci ovlivněni ve svých úvahách o podání
této žaloby. Přerušením správního řízení však lze
podle krajského soudu stavět toliko lhůtu pro
vydání správního rozhodnutí, nikoli již lhůtu pro
podání žaloby. Krajský soud tedy uzavřel, že
lhůta pro podání žaloby uplynula dne 18. 12.
2010, žaloba byla ovšem podána až dne 25. 7.
2011, a je tedy opožděná.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně
kasační stížností, kterou NSS zamítl a
v odůvodnění rozsudku uvedl, že argumentace
žalobkyně se opírá o § 65 odst. 1 poslední větu
správního řádu, podle níž lhůta pro vydání
rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy
nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1
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rozhodnutí ve smyslu § 71 odst. 3 správního
řádu, nemůže mít takové přerušení řízení účinky
předvídané v § 65 odst. 1 správního řádu.
Jednou uplynulá lhůta se nemůže ani na základě
§ 65 odst. 1 správního řádu „obnovit“.
NSS ve svém rozsudku dále uvedl, že krajský
soud rovněž správně vycházel z toho, že nejen
územní,
ale i stavební řízení v dané věci bylo skutečně
zahájeno již žádostí žalobců „o vydání rozhodnutí
o umístění stavby a o stavební povolení“,
doručenou žalovanému dne 19. 10. 2009, byť je
tato žádost podána pouze na formuláři určeném
pro žádost o vydání územního rozhodnutí. Je
pravdou, že § 110 stavebního zákona stanoví
pouze základní obsah a přílohy žádosti o
stavební povolení s tím, že podle odst. 5 tohoto
ustanovení má obsahové náležitosti této žádosti,
jakož i rozsah a obsah projektové dokumentace
stanovit prováděcí předpis. Tím byla vyhláška č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, jež v § 4 stanovila, že žádost o
stavební povolení stavebník podává na
předepsaném
formuláři,
jehož
obsahové
náležitosti byly stanoveny v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Podle § 196 odst. 1 stavebního zákona
přitom ohlášení, žádosti, návrhy a další podání
podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní
předpis určuje formuláře, lze činit pouze na
těchto formulářích, a to i v elektronické podobě
opatřené
elektronickým
podpisem
(toto
ustanovení se vztahuje rovněž na žádost o
vydání územního rozhodnutí podle § 86
stavebního zákona, k níž také příslušná vyhláška
předepisuje zvláštní formulář). Žádost o stavební
povolení podaná žalobci dne 19. 10. 2009
společně s žádostí o vydání územního rozhodnutí
tedy od počátku trpěla mj. tou vadou, že nebyla
podána na předepsaném formuláři. To ovšem,
jak
správně
konstatoval
krajský
soud,
neznamená, že nebyla způsobilá zahájit stavební
řízení. I tato vada žádosti měla vést žalovaného k
tomu, aby podle § 45 odst. 2 správního řádu
vyzval již v rámci běžícího řízení žalobce, aby
vady žádosti ve stanovené lhůtě odstranili, poučil
je o následcích neodstranění těchto nedostatků a
případně současně z toho důvodu přerušil řízení
(nyní ve vztahu k žádosti o stavební povolení viz
přímo § 111 odst. 3 stavebního zákona, v
aktuálním znění, a obdobně ve vztahu k žádosti o
vydání územního rozhodnutí - § 86 odst. 5
stavebního zákona, v aktuálním znění). Nutno
připustit, že se v odborné literatuře vyskytuje
rovněž opačný názor, podle něhož žádost o
stavební povolení či o vydání územního
rozhodnutí, která není podána na předepsaném
formuláři, představuje úkon, který není vůbec
možné považovat za žádost způsobilou zahájit
správní řízení, a stavební úřad by tedy měl podle
správního řádu [srov. § 43 odst. 1 písm. a)
správního řádu] věc usnesením odložit (viz

Doležal, J., Mareček, J., Sedláčková, V., Sklenář,
T. Tunka, M., Vobrátilová, Z. Nový stavební
zákon v teorii a praxi a předpisy související
s poznámkami).
Naproti tomu ovšem jiné dostupné komentáře ke
stavebnímu zákonu shodně považují nepodání
žádosti o vydání územního rozhodnutí či o
stavební povolení za vadu, k jejímuž odstranění
má stavební úřad v již takto zahájeném řízení
žadatele vyzvat (viz Hegenbart, M. Sakař, B. a
kol. Stavební zákon – komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 210, 310 a 476;
Potěšil, L., Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann,
M.: Stavební zákon-online komentář. 2.
aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2013). Rovněž
výše citovaný komentář ke správnímu řádu
(Vedral, J., op. cit.,s. 476 a 477) uvádí, že
některé zákonné úpravy mohou obsahovat
odchylky od obecného způsobu zahájení řízení
podle § 44 správního řádu a například výslovně
stanovit, že správní řízení je zahájeno až dnem,
kdy správnímu orgánu dojde bezvadný návrh.
Takové případy, které prolamují obecnou zásadu,
podle níž je řízení zahájeno podáním žádosti, i
když nemá všechny zákonem stanovené
náležitosti, však musí být podle citovaného
autora výslovně stanoveny zákonem.
Rovněž Nejvyšší správní soud má za to, že
pokud by podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí či o stavební povolení jiným
způsobem než na stanoveném formuláři nemělo
mít za následek zahájení správního řízení, musel
by tento jiný procesní režim zákon výslovně
stanovit což ovšem § 196 stavebního zákona ani
jiné zákonné ustanovení nečiní. V takovém
případě je nutno vycházet z toho, že každý úkon
účastníka správního řízení má být v souladu s §
37 odst. 1 správního řádu posuzován podle
svého obsahu, nikoliv formy. Je-li tedy z obsahu
podání zjevné, že jím účastník žádá o vydání
územního rozhodnutí či o stavební povolení, je
třeba ho za takovou žádost považovat, byť není
podána na stanoveném formuláři. Jedná se tedy
o žádost sice vadnou, ale přesto způsobilou
zahájit správní řízení.
13)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 13. 3. 2013, č. j. 5 As 188/2012-25, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Kulturní památky: omezení vlastnického
práva, obnova kulturní památky
k § 1 a § 39 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1987
Sb. o státní památkové péči
k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb. o
přestupcích
I.
Smyslem
a
účelem
památkové
ochrany je mimo jiné zachování historicky
cenných stavebních či jiných strukturních
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nebo funkčních prvků nemovité kulturní
památky v jejich původním provedení, je-li to
technicky možné a lze-li to po jejím vlastníku
s přihlédnutím k poměrům kulturní památky
(zejména
hygienickým,
ekonomickým,
provozním a dalším) a s ohledem na její
památkový význam spravedlivě požadovat.

svým tvarem a objemem původní stavbu, bylo
rozhodnutím
ministerstva
kultury
zrušeno
prohlášení předmětného domu za kulturní
památku. Taková likvidace historické stavby
nemá v daném území obdobu. Výše pokuty byla
stanovena jako odstrašující i s ohledem na to,
aby jednání stěžovatelky nemohlo být pro jiné
osoby vodítkem, jak ekonomicky výhodným
způsobem narušit veřejný zájem na zachování
památek.

II.
To, jak nemovitou kulturní památku
obnovit, si nemůže posoudit bez dalšího její
vlastník sám. Byla-li nemovitá kulturní
památka z hlediska svých památkových
hodnot
vážně
poškozena
předchozími
stavebními úpravami a poté povodněmi, měl
její
vlastník
ve
spolupráci
s orgány
památkové ochrany hledat ekonomicky
únosná řešení, která by mu umožnila
nemovitost opravit a modernizovat tak, aby co
možná nejvíce odpovídala životním nárokům
současnosti, a přitom byly zároveň co možná
nejvíce zachovány či obnoveny původní
historicky cenné prvky, jež z nemovitosti
činily kulturní památku.

Ke stanovené výši pokuty NSS ve svém rozsudku
uvedl, že ojedinělá a nebývale vysoká pokuta být
může, ukládá-li se za neobvyklý a velmi závažný
správní delikt, tedy za něco, co vybočuje z
obvyklého standardu běžných deliktů a na co je
třeba reagovat přísnější sankcí. Správní orgány
obou stupňů přesvědčivě vyložily, proč je v
případě stěžovatelky uložená sankce na místě.
Krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí
správně uvedl, že vedle represívní funkce sankce
směřující individuálně vůči stěžovatelce je důvod
pro uložení takové sankce i funkce generálně
preventivní. Sankce má být ukládána v takové
výši, aby měla odrazující účinek a aby tedy
zásadně nenastávaly případy, že stavebník raději
poruší ustanovení zákona o památkové péči a
nechá si za porušení uložit pokutu, neboť to je
pro něho ekonomicky výhodnější než citovaný
zákon respektovat. Tento smysl a účel sankce
ostatně ospravedlňuje i to, že pokutu má
stěžovatelka významně pocítit ve své majetkové
sféře. Právě taková újma, která bude pro
stěžovatelku vskutku citelná, je vzhledem k
povaze a následkům jejího jednání přiměřená.

III.
Pokuta může být ojedinělá a nebývale
vysoká, ukládá-li se za neobvyklý a velmi
závažný správní delikt, tedy za něco, co
vybočuje z obvyklého standardu „běžných“
deliktů a na co je třeba reagovat přísnější
sankcí
Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla
žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku
podle ust. § 39 odst. 1 písm. c) zákona o
památkové péči. Přestupku se dopustila tím, že
provedla obnovu kulturní památky bez závazného
stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 zákona o
památkové péči. Za tento přestupek jí byla
udělena pokuta ve výši 300.000 Kč. Správní
orgán se výší pokuty velmi podrobně zabýval a
v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že z
úřední činnosti je mu známo, že prvostupňový
správní orgán v roce 2010 pokutu v jiném případě
v obdobné výši vyměřil. V zákonném rozmezí
pokuty krajský úřad přihlédl k polehčujícím
okolnostem, např. že jednání stěžovatelky bylo
prvním porušením zákona o památkové péči a že
část prací proběhla v souladu se schválenou
projektovou dokumentací. Řada okolností však
byla přitěžujících. Objem zděných konstrukcí
provedených bez závazného stanoviska činil
přibližně 30 % hmoty objektu, jehož hodnota byla
podle údajů ze žádosti o závazné stanovisko
2.000.000 Kč. Případ stěžovatelky představuje
flagrantní nepochopení důvodu památkové
ochrany a způsob jejího zásahu do památky je
odstrašující. Došlo k likvidaci prakticky všeho, co
mělo památkovou hodnotu pokračování a k
nahrazení
historických
konstrukcí
zcela
nevhodnou atrapou. Z důvodu likvidace
památkově chráněné stavby a jejího nahrazení
novostavbou, která pouze částečně připomíná

14)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012-161, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Ochrana přírody a krajiny: veřejný zájem
k § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění zákonů č. 16/1997 Sb. a č.
218/2004 Sb.
Veřejný zájem (§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny) musí být výslovně
formulován
ve
vztahu
ke
konkrétní
posuzované
záležitosti
a
musí
být
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého či
kolektivního
Žalovaný vydal napadené správní rozhodnutí,
jímž potvrdil rozhodnutí Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Správy Chráněné krajinné oblasti
Český kras, kterým byla povolena výjimka podle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů pro realizaci stavby
nazvané dle projektové dokumentace „Milíčovský
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háj jih a východ obytný soubor“. Konkrétně se
jednalo o výjimku ze zákazu rušit a poškozovat
živočichy užívaná sídla, a to pro kriticky ohrožený
druh skokan skřehotavý, silně ohrožené druhy
kuňka ohnivá, skokan zelený, čolek obecný,
čolek velký, ještěrka obecná, slepýš křehký a
ledňáček říční.
Na základě podané žaloby bylo napadené
správní
rozhodnutí
zrušeno
rozsudkem
Městského soudu v Praze, protože žalovaný
dostatečně
nevypořádal
odvolací
námitky
žalobce. Požadovanou výjimku lze totiž podle §
56 odst. 3 písm. e) zákona o ochraně přírody a
krajiny udělit pouze tehdy, když se kumulativně
naplní podmínky, že je pro udělení výjimky
naléhavý důvod s výrazně převažujícím veřejným
zájmem, že neexistuje jiné uspokojivé řešení a že
populace chráněného druhu bude udržena v
příznivém stavu z hlediska její ochrany. Žalovaný
v napadeném rozhodnutí nevysvětlil svůj závěr,
že předmětná bytová zástavba je naléhavým
důvodem sociální povahy s výrazně převažujícím
veřejným zájmem. Městský soud připomněl, že
orgán ochrany přírody a krajiny může v případě
zvláště chráněných druhů živočichů povolit
výjimku ze zákazů dle § 50 zákona o ochraně
přírody a krajiny toliko v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem
ochrany přírody (§ 56 odst. 1 zákona ve znění do
30. 11. 2009).
NSS v odůvodnění svého rozsudku uvedl, že
zásada ochrany veřejného zájmu neznamená, že
by správní orgány měly veřejný zájem samy
formulovat, to je zásadně úkolem moci
zákonodárné. Úkolem správních orgánů je při
aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy
definují, v jednotlivých případech takto obecně
formulované veřejné
zájmy konkretizovat.
Ústavní soud k otázce definování veřejného
zájmu ve správním řízení uvedl, že „veřejný
zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v
průběhu správního řízení na základě poměřování
nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení
všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění
správního rozhodnutí pak musí zřetelně
vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou
jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je
třeba nalézt v procesu rozhodování …“ (nález ze
dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04)
Zásada ochrany veřejného zájmu spočívající v
hledání a přijímání takových řešení, která jsou v
souladu s veřejným zájmem, je rovněž jednou ze
základních zásad správního řízení, zakotvenou v
§ 2 odst. 4 správního řádu. Formulace „soulad
přijatého řešení s veřejným zájmem“ pak
znamená
aplikaci
ustanovení
zákonů
vyjadřujících obecně jednotlivé veřejné zájmy v
konkrétních případech. Přitom ve správním řízení
mnohdy stojí několik veřejných zájmů proti sobě
(či alespoň nejsou zcela v souladu) a není
možné, aby nakonec přijaté řešení bylo v souladu
se všemi veřejnými zájmy, které s rozhodovanou

věcí souvisejí.
V posuzovaném případě bylo udělení výjimky
žalovaným odůvodněno zejména tím, že onen
převažující veřejný zájem v podobě důvodů
sociálního
charakteru,
konkrétně
zájem
spočívající ve výstavbě bytů, převažuje nad
veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny,
tedy zde na ochraně zvláště chráněných
živočichů. Přitom přestože veřejný zájem nelze
zaměňovat za zájem soukromý, zároveň se
uznává, že „veřejné zájmy jsou v řadě případů
jen více či méně společnými soukromými zájmy
jednotlivců a jejich skupin“. V posuzovaném
případě je nesporným veřejným zájmem ochrana
zvláště chráněných živočichů, neboť napadené
správní rozhodnutí je rozhodnutím o udělení
výjimky pro soukromou společnost, která hodlá
realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s
největší pravděpodobností její zisk. Skutečnost,
že vedlejším důsledkem podnikatelské činnosti
žadatele je uspokojení bytové potřeby jeho
zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající
sociální veřejný zájem. Jak již uvedl Ústavní soud
ČR ve svém nálezu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I.
ÚS 198/95, „…ne každý kolektivní zájem lze
označit jako veřejný zájem společnosti…“. V
posuzované věci žalovaný dostatečně nevysvětlil,
zda se vůbec v daném případě jedná o veřejný
zájem,
který
je
předmětnou
výstavbou
uspokojován.
Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že i kdyby
žalovaný přesvědčivě odůvodnil, že stavební
činnost žadatele je skutečně prováděna ve
veřejném zájmu, bylo by třeba vycházet z toho,
že veřejný zájem je kategorie, „která má u
každého rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je
spojen s okolnostmi řešeného případu“. Je proto
nezbytné, „aby veřejný zájem byl správním
orgánem výslovně formulován ve vztahu ke
konkrétně řešené záležitosti. Je třeba jej vyvodit
z právní úpravy a jejích dílů, z právní politiky a
posouzením různých hodnotových hledisek podle
úkolů správy v příslušných oblastech (sociální,
kulturní, ochrany životního prostředí apod.)“
V případě vážení dvou veřejných zájmů, které
jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize
základních práv, musí správní úřad totiž nejprve
řádně určit a individualizovat na konkrétní případ
oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a poté
porovnat závažnost obou v kolizi stojících
veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z
obou chráněných veřejných zájmů nesmí svými
negativními důsledky přesahovat pozitiva. Při
řešení kolize veřejných zájmů je třeba, aby bylo
zachováno maximum z obou kolidujících zájmů,
přičemž by mělo být identifikováno jádro a
periferie kolidujícího veřejného zájmu a z obou
veřejných zájmů, které jsou ve hře, by mělo být
zachováno alespoň jejich jádro.
Žalobou napadené správní rozhodnutí však
náležité odůvodnění, zda a proč je výstavba v
předmětné lokalitě veřejným zájmem a jak
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žalovaný vážil zájem na výstavbě bytů a veřejný
zájem na ochraně zvlášť chráněných druhů
živočichů, neobsahuje, a proto výjimka jím
udělená nesplňuje zákonné požadavky.

Textová část regulačního plánu v části I. odst. 2
písm. b) Přílohy 11 vyhl. č. 500/2006 Sb. podle
rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí
obsahuje podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do
staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek
ochrany navrženého charakteru území, zejména
ochrany krajinného rázu (například uliční a
stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby,
objemy a tvary zástavby, intenzitu využití
pozemků).

15)Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne
8. 2. 2013, č. j. 63 A 6/2012-227, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 9/2013
Opatření obecné povahy: stanovení výškové
regulace úrovni územního plánu
k § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
k § 13 vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti

Byť z citovaných ustanovení je zřejmý rozdíl
v požadavcích na konkrétnost vymezení výškové
regulace
v předmětných
typech
územně
plánovací dokumentace, nelze z uvedeného
dovodit, že by relativně konkrétnější stanovení
výškové regulace zástavby již v územním plánu
(např. uvedením počtu nejvýše přípustného počtu
nadzemních podlaží v dané ploše) bylo a priori
nezákonné. Zde je totiž zejména podstatné, zda
taková regulace vyhovuje vymezení obsahu
územního plánu dle ust. § 43 odst. 1 stavebního
zákona (tedy zda ji lze posoudit jako součást
základní koncepce rozvoje území obce, ochrany
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny…. a stanovení
podmínek pro využití ploch) či zda již svou
povahou odpovídá obsahu regulačního plánu dle
§ 61 odst. 1 SZ (tedy zda ji lze posoudit jako
součást stanovení podrobných podmínek pro
využití pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a
charakteru území a ro vytváření příznivého
životního prostředí v řešené ploše).

Stanovení výškové regulace formou
určení nepřekročitelné výškové hladiny
v dané ploše je přípustné již na úrovni
územního plánu
Navrhovatelé se domáhali zrušení OOP –
územního plánu Zlína v části stanovující výškové
omezení zástavby na výšku pěti podlaží
stávajících objektů. Uvedli, že územním plánem
byli zkráceni na právu vlastnickém a právu na
podnikání. Textová část územního plánu
obsahovala podmínku, že maximální výšková
hladina zástavby bude odpovídat výšce atiky 14.
a 15. budovy, což jsou pětietážové budovy, výška
jejich atiky tedy odpovídá přibližně pěti
nadzemním podlažím. Při takto složitém
výškovém zónování lokality je vhodným řešením
uvést do územního plánu obecné regulativy a
přípustnou výšku konkrétních budov v areálu
posuzovat až v navazujících fázích územního
plánování.

Soud má za to, že před zákonem obstojí, pokud
obec v územním plánu pro určitou plochu stanoví
výškovou regulaci jako výškově nepřekročitelnou
mez zástavby (ať již stanovením kóty či počtem
nadzemních podlaží) a nesnaží se tak přesně
určit výšku jednotlivých staveb na konkrétních
pozemcích dané plochy. Takové vymezení
výškové regulace může být součástí koncepčních
řešení, k jejichž vyjádření územní plán slouží, a
to i v případě, kdy obec počítá s vydáním
regulačního plánu k předmětné ploše. Stanovení
výškové regulace již na úrovni územního plánu
formou jejího vztažení k výšce atiky konkrétních
(již existujících) staveb, tedy v podstatě určením
nepřekročitelné výškové hladiny tak nelze samo o
sobě označit za protizákonné.

Krajský soud návrh na zrušení OOP odmítl a
v odůvodnění rozsudku uvedl, že právní úprava
vychází ze skutečnosti, že jedním z řady
elementů, jimiž mohou obce účinně naplnit cíle
územního plánování, je i výšková regulace
zástavby. Výslovně pak tuto regulaci umožňuje
jak u územních plánů, tak u plánů regulačních.
Podle části I. odst. 1 písm. f) Přílohy 7 k vyhl. č.
500/2006 Sb. obsahuje textová část ÚP
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, popřípadě podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání,
včetně
základních
podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, intenzity využití pozemků
v plochách).

16)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 27. 3. 2013, č. j. 8 As 16/2012-52, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2890, 10/2013
Pro uložení pořádkové pokuty podle § 62
odst. 2 správního řádu z roku 2004 nebí třeba,
aby byl hrubě urážlivým podáním současně
též závažně ztížen postup v řízení podle
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Stavební
úřad
má
v případě
nařízení
neodkladného odstranění stavby, provedení
nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení
stavby dle § 135 stavebního zákona z roku
2006 jakožto mimořádného institutu pro případ
ohrožení životů a zdraví osob nebo zvířat
zákonnou možnost upustit od předchozího
projednání s účastníky, včetně výzvy dle § 36
odst. 3 správního řádu z roku 2004 k vyjádření
se k podkladům rozhodnutí, pokud to
okolnosti případu vyžadují, zejména pokud by
v důsledku prodlení hrozila okamžitá závažná
újma.
Stavební úřad nařídil žalobkyni neodkladné
odstranění souboru staveb (stodola, vepřín,
obytná budova s hospodářskou částí, včetně
příslušenství). Současně s rozhodnutím jí byla
zaslána listina označená Znalecký posudek
vypracovaná znalcem z oboru stavebnictví, která
konstatovala značnou zanedbanost předmětných
nemovitostí a doporučovala je odstranit. Na
podkladě odvolání žalovaný jako odvolací správní
orgán rozhodnutí stavebního úřadu částečně
změnil a ve zbytku potvrdil. V žalobě proti tomuto
rozhodnutí žalovaná namítala mimo jiné porušení
§ 36 odst. 3 správního řádu již stavebním úřadem,
kdy listina (znalecký posudek) jí byl zaslán až
s odvoláním napadeným rozhodnutím stavebního
úřadu. Žalobkyně namítala nesprávnost tohoto
posudku a chtěla se k němu před vydáním
napadeného rozhodnutí stavebního úřadu vyjádřit,
případně předložit dokumenty, které jeho závěry a
správnost vyvracejí. Žalobkyně v odvolacím řízení
žádala, aby namítaná procesní vada byla zhojena
tak, že odvolatelce bude poskytnuta lhůta k tomu,
aby mohla znaleckému posudku oponovat.
Odvolací správní orgán jí takovou lhůtu neposkytl
a zaujal stanovisko, že v případě řízení o
odstranění stavby není třeba dodržet § 36 odst. 3
správního řádu z roku 2004, uvedl, že postupek
dle tohoto ustanovení správního řádu by došlo ke
zbytečným průtahům a nezměnilo by to výsledné
rozhodnutí. Dle žalobkyně tento výklad neměl
oporu ve stavebním zákoně, byla jí upřena
nesprávným postupem možnost seznámit se
s podklady řízení, případně navrhnout jejich
doplnění.
Žalobkyně
objednala
provedení
revizního znaleckého posudku znalcem z oboru
statika, který chtěla předložit jako důkaz. Krajský
soud v Plzni žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Smyslem § 36 odst. 3 správního řádu z roku 2004
je umožnit účastníkům řízení, aby se mohli ještě
před vydáním konkrétního rozhodnutí seznámit,
příp. vyjádřit k podkladům, na jejichž základě
správní orgán rozhodne. V úvodu tohoto
ustanovení je řečeno, že povinnost správních
orgánů umožnit účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí je dána tehdy, nestanoví-li zákon jinak.
Výjimka
z pravidla
nastaveného
tímto
ustanovením může být dána pouze zákonem,
přičemž to může být jakýkoliv zákon (nikoliv jen

prvního odstavce tohoto ustanovení
17)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 16. 5. 2013, č. j. 4 As 16/2013-39, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2905, 11/2013
Překážku litispendence dle § 48 odst. 1
správního řádu z roku 2004 je nutno vykládat
tak, že zahájení nového řízení v téže věci brání
nejen řízení zahájené dříve u jiného správního
orgánu, ale i řízení zahájené dříve u téhož
správního orgánu
18)Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 7. 2013 č. j. 8 As
8/2011-66, Sbírka rozhodnutí NSS č. 2908,
11/2013
I.
Rozhodnutí
o
výjimce
z obecných
požadavků
na
výstavbu
zpravidla
nezakládá práva a povinnosti fyzických a
právnických osob samo o sobě, ale až ve
spojení s navazujícím aktem správního
orgánu, kterým je rozhodováno o celém
předmětu řízení. Takové rozhodnutí lze
proto soudně přezkoumat pouze v režimu
§ 75 odst. 2 s. ř. s.
II. Samostatně soudně přezkoumatelným ve
smyslu § 65 s. ř. s. by bylo rozhodnutí o
výjimce z obecných požadavků na
výstavbu pouze v případě, pokud by po
jeho
vydání
nebylo
k uskutečnění
příslušného stavebního záměru zapotřebí
žádného navazujícího úkonu stavebního
úřadu
Žaloba proti povolení výjimky z pražských OTP
byla Městským soudem v Praze odmítnuta
z důvodu, že rozhodnutí o povolení výjimky je
rozhodnutím předběžné povahy, které není
způsobilé zasáhnout do práv žalobkyně. Není
přitom rozhodné, zda řízení o výjimce probíhá ve
spojení s územním, stavebním či jiným řízením ve
věci samé, nebo samostatně. Usnesení MS bylo
napadeno kasační stížností žalobkyně. Osmý
senát NSS při předběžném posouzení věci zjistil,
že k otázce samostatného soudního přezkumu
rozhodnutí o povolení výjimky podle § 169
stavebního zákona z roku 2006 existuje rozporná
judikatura NSS. Předal věc rozšířenému senátu
NSS s návrhem, aby vyslovil právní závěr, že
rozhodnutí o povolení či nepovolení výjimky
z obecných technických požadavků na výstavbu
nepodléhá samostatnému soudnímu přezkumu,
neboť se jedná o úkon předběžné povahy. RS
NSS kasační stížnost zamítl se závěrem dle výše
uvedené právní věty.
19)Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne
19. 3. 2013, č. j. 30 A 3/2012-84, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2921, 12/2013
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správní řád sám, neboť zákonodárce neužil dikci,
nestanoví-li tento zákon jinak).
Podle § 135 odst. 5 stavebního zákona odstranění
stavby, nutné zabezpečovací práce, popřípadě
vyklizení stavby může stavební úřad nařídit i bez
předchozího projednání s vlastníkem stavby.
Slovní spojení „předchozí projednání“ je pojmově
obsáhlejší a lze pod něj podřadit i možnost
účastníků řízení před vydáním rozhodnutí ve věci
vyjádřit se k jeho podkladům. Stavební úřad má
tedy v případě aplikace § 135 odst. 1 resp. § 135
odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, jakožto
mimořádného institutu pro případ ohrožení životů
osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením,
zákonnou možnost vybočit z mezí daných § 36
odst. 3 části věty před středníkem správního řádu
z roku 2004, a v jeho postupu tak v obecné rovině
nelze spatřovat porušení zákona.
Soud následně posuzoval to, zda se v souzeném
případě jednalo o takovou situaci, kdy správní
orgán mohl využít postup podle § 135 odst. 5
stavebního zákona z roku 2006.
Soud posoudil i okolnosti, které předcházely
vydání napadeného rozhodnutí. O tom, že
nemovitosti ve vlastnictví žalobkyně jsou ve stavu,
který začíná být nebezpečný okolí, byla žalobkyně
informována již šest let před vydáním rozhodnutí,
je zde nesplněný příslib nápravy uvedený v podání
ze dne 28. 11. 2006. 6alobkyně začíná fakticky
konat
až
v odvolání,
konstatuje
věcnou
nesprávnost posudku, vyjadřuje odhodlání se
k němu v případě seznámení se s ním před
vydáním rozhodnutí, obsáhle vyjádřit a doložit
dokumenty vyvracející jeho správnost. Pak soud
popsal jednotlivé správní úkony dle časové
posloupnosti s tím, že ode dne vydání odvoláním
napadeného rozhodnutí do dne vydání žalobou
napadeného rozhodnutí uplynuly dvě měsíce,
během nichž žalobkyně nebyla schopna ani
konkretizovat, jaké kroky hodlá ve věci podniknout
a jaká obsáhlá vyjádření a dokumenty předložit.
Na druhou stranu soud nemohl přehlédnout, že
stavební úřad několik let monitoroval nevyhovující
stav nemovitostí ve vlastnictví žalobkyně a měl
tedy k dispozici dostatek času, aby nechal nejen
vypracovat příslušný posudek, ale aby s ním, před
vydáním rozhodnutí, seznámil žalobkyni. Právě
ona dlouhá doba, kdy stavební úřad jen
stereotypně a planě konstatoval zchátralost
staveb, byla nakonec okolností, díky níž se soud i
přes výše popsaný přístup žalobkyně k situaci,
přiklonil k závěru, že v souzené věci nebyl postup
podle § 135 odst. 5 stavebního zákona nezbytný.
Podle názoru soudu situace nevyžadovala tak
razantní
postup.
Jestliže
stavební
úřad
nepovažoval stav nemovitosti za natolik kritický,
aby přistoupil k nařízení odstranění stavby dříve,
jistě bylo možné i za stavu daného v roce 2011
postupovat v souladu s § 36 odst. 3 správního
řádu z roku 2004 a umožnit žalobkyni seznámit se
s listinou označenou jako znalecký posudek č.
235-1/2011 a vyjádřit se k ní před vydáním
rozhodnutí. Tím, že žalovaný tak neučinil,

procesně pochybil, neboť aplikace § 135 odst. 5
stavebního zákona z roku 2006 nebyla v dané věci
důvodná. Ani tento závěr však automaticky
neznamená, že by soud musel přistoupit ke
zrušení napadeného rozhodnutí. I když podle
názoru soudu stavební úřad měl v dané věci
postupovat podle § 36 odst. 3 správního řádu
z roku 2004, nemělo jeho pochybení vliv na
zákonnost rozhodnutí. Jeho závěr, totiž nařízení
odstranění staveb, by byl stejný i v případě, že by
byla žalobkyně s posudkem seznámena před
vydáním rozhodnutí I. stupně. Závěry posudku
byly jednoznačné a žalobkyně, byť deklarovala
rozsáhlou
argumentaci
vyvracející
závěry
posudku, resp. stavebního úřadu, nebyla s to tak
učinit ani v průběhu odvolacího řízení. 6ádné
oponentní argumenty předložené žalobkyní
nebyly. Soud proto výše popsané procesní
pochybení nemohl posoudit za natolik zásadní,
aby bylo možno uvažovat o jeho vlivu na
zákonnost rozhodnutí správních orgánů obou
stupňů. Protože žalobkyně žádné jiné námitky
v žalobě neuplatnila, soud dospěl k závěru, že
žaloba není důvodná a zamítl ji.
20)Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze
dne 31. 7. 2013, č. j. 7 As 17/2013-25, Sbírka
rozhodnutí NSS č. 2932, 12/2013
I.

II.

Vymezení okruhu účastníků územního
řízení (§ 85 stavebního zákona z roku
2006) vyžaduje s ohledem na konkrétní
okolnosti případu komplexní posouzení
situace
v území
a
zohlednění
nejrůznějších
vlivů,
neboť
v úvahu
přichází u vlastníků sousedních staveb a
pozemků dotčení nejrůznějšího druhu
Umožňuje-li situace v terénu zhotovit
přístup k umísťované stavbě více způsoby
(po různých komunikacích), pak v zásadě
každý z vlastníků pozemku nebo stavby,
jehož práva budou zasažena provozem po
těchto
komunikacích,
může
být
účastníkem územního řízení (§ 85
stavebního
zákona
z roku
2006).
Rozhodné je, zda měřítkem může být
intenzita
zvýšení
dopravy
a
míra
negativních efektů s tím spojených, ale i
povaha provozu umísťované stavby a
vlastnosti přilehlých komunikací. Pokud je
možné vyloučit, že tyto komunikace budou
v souvislosti
s provozem
stavby
využívány více než doposud, pak lze
zpravidla vyloučit i přímé dotčení
vlastníků pozemků, přes které má být
příjezd k umísťované stavbě umožněn.

Stavební úřad umístil stavu odchovny mladého
dobytka včetně souvisejících staveb, žalobkyni
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nevzal jako účastníka řízení a její podání, ve
kterém uvedla, že není jisté, zda přístupová cesta
k umísťované stavbě nepovede přes její pozemky,
vyhodnotil pouze jako připomínky veřejnosti, které
nepovažoval za oprávněné, neboť přístup ke
stavbě je řešen po obecních komunikacích osoby
zúčastněné na řízení. Odvolání žalobkyně proti
rozhodnutí
stavebního
úřadu
bylo
jako
nepřípustné zamítnuto. Krajský soud v Brně
rozhodnutí žalovaného odvolacího správního
orgánu zrušil rozsudkem, ve kterém zaujal názor,
že se nelze v řízení o umístění stavby omezit jen
na napojení či připojení pozemku, resp. stavby, na
veřejně přístupnou komunikaci, ale je třeba
zohlednit také podmínky provozu, zvláště zajišťujíli přístup k umísťované stavbě. Jedině tak bylo
možné dostát požadavku na komplexní řešení,
které by bylo souladné s cíli a úkoly územního
plánování. Za souseda lze považovat i vlastníka
pozemku nebo stavby na něm v širším okolí. Jak
široké takové okolí bude, je dáno tím, zda
umísťovanou stavbou může být jeho vlastnické
právo nebo jiné věcné právo dotčeno. Je namístě
odlišovat dotčení přímé a nepřímé, přičemž
určujícím kritériem je zpravidla účel plánované
stavby. V daném případě jde o stavbu odchovny
dobytka a bylo třeba posuzovat, jaký vliv mohla
mít na okolí a vlastnické právo žalobkyně.
Stavební úřad se takovým vlivem nezabýval. Dle
KS bylo třeba vymezit nejen napojení, nýbrž i
přístup k umísťované stavbě prostřednictvím
přilehlých komunikací. Okruh účastníků územního
řízení nebylo možné limitovat stanovením prosté
hranice v metrech. Pokud žalovaný posoudil
odvolání jako nepřípustné, pochybil, protože tak
učinil,
aniž
by
jasně
vymezilo
přístup
k umísťované stavbě, a v návaznosti na to vyvrátil
pochybnosti ohledně účastenství žalobkyně. Tím
zatížil
rozhodnutí
vadou
spočívající
v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů.
6alovaný podal kasační stížnost, dle které
žalobkyně neučinila žádný konkrétní úkon
směřující k její aktivní úloze v územním řízení.
Podala jen strohé sdělení, že je-li přístupnost
k navrhované stavbě vedena mimo pozemky
v jejím vlastnictví, má stavební úřad považovat její
námitky za bezpředmětné, ačkoliv se mohla
domáhat u stavebního úřadu přiznání postavení
účastníka územního řízení podáním žádosti
s uvedením skutečností, které by její účastenství
odůvodňovaly. Stavební úřad nepřiznal žalobkyni
postavení účastníka řízení, neboť přístupnost
k navrhované stavbě nebyla řešena přes pozemky
v jejím vlastnictví a umístěním stavby by nedošlo
k přímému dotčení jejích práv a povinností. Údaj o
vzdálenosti pozemků žalobkyně cca 150m od
umísťované stavby byl použit jen pro ilustraci a
vetší názornost, nikoliv jako rozhodný údaj pro
rozhodnutí.
Územní
řízení
je
ovládáno
koncentrační zásadou, stěžovatel tedy nesouhlasil
s názorem krajského soudu, že byl povinen
v pozici správního orgánu přezkoumávajícího
pravomocné územní rozhodnutí jednat za

možného účastníka řízení a zkoumat případné
dotčení jeho práv, když ten svoji možnost být
účastníkem řízení nevyužil způsobem, který mu
zákon nabízel. Vyslovil též nesouhlas s názorem
krajského soudu v otázce širšího zkoumání
přístupnosti navrhované stavby.
Z odůvodnění rozsudku NSS:
Účastníkem řízení tedy bude soused pouze v
případě, že jeho vlastnické nebo jiné věcné právo
k pozemku nebo stavbě může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, a to vzhledem k
velikosti stavebního pozemku a umístění stavby
na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům
stavby, účelu jejího užívání atd. Přímým dotčením
lze nepochybně rozumět především dotčení
stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem,
kouřem, vibracemi, světlem apod., tj. různými
imisemi. Těmi se obecně rozumí výkon
vlastnického práva, kterým se s ohledem na
konkrétní okolnosti neoprávněně zasahuje do
cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru
přiměřenou
poměrům.
Přímým
dotčením
sousedních nemovitostí bude i jejich dotčení
zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby
vzhledem k jejímu účelu. Podmínkou účastenství
přitom není, aby bylo námitkám vyhověno, ale
postačuje pouhá možnost dotčení práva. Stavební
úřady jsou povinny zkoumat, zda jsou tvrzeny
skutečnosti, jež zakládají účastenství dané osoby
v řízení, a shledají-li, že tomu tak je, musí věcně
tyto námitky projednat.
Co se týče otázky přímé dotčenosti účastnice
řízení, je nesporné, že přístup k zamýšlené stavbě
je možné realizovat několika způsoby, protože k ní
vede více pozemních komunikací, o kterých se dá
uvažovat v souvislosti s plánovaným užíváním
stavby. To vyplývá jak z vyjádření účastníků
řízení, tak z mapových podkladů, které jsou
součástí správního spisu. Jedna z možných
přístupových cest k umísťované stavbě může vést
přes pozemek ve vlastnictví účastnice řízení a
jejího manžela, a to zhruba ve vzdálenosti 150 m
od stavby, bude účastnice řízení rozhodnutím o
umístění stavby přímo dotčena tehdy, povede-li
příjezdová cesta k umísťované stavbě přes
pozemek v jejím vlastnictví a zároveň bude
provozem na této cestě dotčeno její vlastnické
právo. Pravděpodobný výskyt negativních jevů
spojených s provozem umísťované stavby, a tedy
možný zásah do vlastnického práva účastnice
řízení, lze dovodit z obsahu správního spisu. Při
realizaci stavby by mělo dojít proti původnímu
stavu ke snížení stavů dojnic z 394 kusů na 298
kusů, nicméně nově má být vybudována stáj pro
127 jalovic, což vyplývá mimo jiné z posouzení
vlivů záměru na životní prostředí. To představuje
zintenzivnění využití stávajícího zemědělského
areálu, přičemž lze očekávat i negativní vliv na
okolí umisťované stavby. Z uvedeného je zřejmé,
že se může zvýšit provoz na přístupových
pozemních komunikacích v důsledku rozšíření
zemědělského chovu, s čímž může být spojeno
obtěžování zápachem a znečištěním převáženými
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materiály. Naopak, v případě, že by napojení
umísťované stavby na pozemní komunikace
nebylo realizováno přes pozemky ve vlastnictví
účastnice řízení, nelze dospět k závěru, že by byla
vlastnická práva účastnice řízení přímo dotčena.
Nedochází
totiž k výrazným změnám v technologii chovu, a
rozsah navržených změn nevybočuje ze
stávajícího zemědělského areálu. Proto vliv
samotné umísťované stavby není s ohledem na
její vzdálenost od pozemků účastnice řízení
zásadní. Stavební úřad obdržel námitky účastnice
řízení a jejího manžela a označil je jako námitky
veřejnosti, které však nepovažuje za oprávněné,
neboť přístup ke stavbě je řešen po obecních
komunikacích nebo po účelových komunikacích
družstva. Stavební úřad byl seznámen s obavami
účastnice řízení, že bude příjezd k umístěné
stavbě realizován přes pozemky v jejím vlastnictví.
Zároveň bylo zřejmé, že provoz umísťované
stavby může mít negativní vliv především v
podobě různých imisí na vlastníky sousedních
pozemků a pozemků, přes které bude realizován
přístup k umísťované stavbě. V souladu s výše
citovanými ustanoveními a za účelem vymezení
okruhu účastníků řízení o umístění stavby bylo
proto třeba jasně vymezit, kudy bude realizován
příjezd k umísťované stavbě, zda přes pozemky
účastnice řízení nebo nikoliv. Bez toho nelze
dospět k závěru, zda účastnice řízení měla být
účastníkem řízení o umístění stavby, a tedy ani
odmítnout její odvolání jako nepřípustné. Stavební
úřad tak neučinil. Rozhodnutí o umístění stavby
tuto otázku uspokojivě neřeší, protože nevylučuje,
že pozemní komunikace na pozemku účastnice
řízení bude užívána v souvislosti s provozem
umisťované
stavby.
Předmětem
přezkumu
napadeného správního rozhodnutí nebyla otázka
nejvhodnějšího způsobu napojení umísťované
stavby na pozemní komunikace, nebyl, a ani
nemohl být, krajským soudem vysloven závěr, že
účastnice řízení je účastnicí správního řízení, jak
se domnívá stěžovatel. Ústřední otázkou je, zda
účastnice řízení mohla být přímo dotčena
rozhodnutím o umístění stavby. Pokud tuto
možnost stavební úřad nevyloučil a přitom s
účastnicí řízení jako s účastnicí správního řízení
nejednal, pak je nutné toto pochybení napravit.
Vymezení okruhu účastníků řízení o umístění
stavby je sice v prvé řadě úkolem stavebního
úřadu, ale stěžovatel se musí v rámci přezkumu
prvostupňového rozhodnutí zabývat i námitkami
směřujícími proti posouzení účastenství v řízení
před stavebním úřadem, a závěry stavebního
úřadu v tomto směru buď potvrdit, nebo vyvrátit.
Se stěžovatelem lze souhlasit, že vymezení
okruhu účastníků územního řízení je úkolem
náročným a vyžadujícím s ohledem na konkrétní
okolnosti případu komplexní posouzení situace v
území a zohlednění nejrůznějších vlivů, neboť v
úvahu přichází u vlastníků sousedních staveb a
pozemků dotčení nejrůznějšího druhu. Umožňuje-

li situace v terénu realizovat přístup k umísťované
stavbě více způsoby, pak v zásadě každý z
vlastníků pozemku nebo stavby, jehož práva
budou
zasažena
provozem
po
těchto
komunikacích, může být účastníkem územního
řízení. Rozhodné je, zda intenzita zásahu do jeho
vlastnického práva představuje přímé dotčení.
Určujícím měřítkem může být intenzita zvýšení
dopravy a míra negativních efektů s tím
spojených, ale i povaha provozu umísťované
stavby a vlastnosti přilehlých komunikací. Pokud je
možné vyloučit, že tyto nebudou v souvislosti s
provozem stavby využívány více než doposud,
pak lze zpravidla vyloučit i přímé dotčení vlastníků
pozemků, přes které má být příjezd k umísťované
stavbě realizován. Z výše uvedeného vyplývá, že
námitky stěžovatele nejsou důvodné. Krajský soud
správně
dospěl k závěru, že v daném případě absentuje
úvaha o rozsahu okruhu účastníků, na jejímž
základě by bylo možno posoudit, zda je účastnice
řízení opomenutým účastníkem řízení o umístění
stavby.
Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 110 odst.
1 s. ř. s. kasační stížnost zamítl.
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5. Z vybraných rozsudků Krajského
soudu v Brně či rozsudků Nejvyššího
správního soudu, v němž byl
žalovaný Krajský úřad Zlínského
kraje
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komunikace.
Ačkoli
argument
týkající
se
vzdálenosti domu od hospodářské části objektu
domu žalobkyně nebyl žalobkyní v odvolání
výslovně uplatněn, nelze přehlédnout, že nesplnění
požadavků na odstupovou vzdálenost, byť obecně,
bylo ze strany žalobkyně konstantně již od počátku
správního řízení namítáno. Pokud tedy žalobkyně
po celou dobu řízení zpochybňovala umístění této
stavby i z hlediska nesplnění odstupové
vzdálenosti, pak bylo na stavebním úřadu a
následně na žalovaném, aby se v rámci vypořádání
argumentu ohledně nesplnění požadavků na
odstupovou vzdálenost zabýval tím, jaké části
staveb jsou pro dodržení pravidla odstupové
vzdálenosti určující a jaké jsou jejich odstupové
vzdálenosti. Napadené rozhodnutí tedy nemohlo
otázku odstupové vzdálenosti pojímat povšechně,
nýbrž součástí odůvodnění nutně muselo být i
zohlednění umístění hospodářské části stavby.
Bylo-li argumentováno nedodržením pravidla
odstupové vzdálenosti, pak z rozhodnutí musela
být zřejmá úvaha žalovaného, jakým způsobem
byly tyto odstupové vzdálenosti konkrétně
hodnoceny. Napadené rozhodnutí však takový
požadavek nesplňuje, neboť z něj ani v obecných
rysech neplyne, zda se žalovaný zabýval
vzdáleností umísťovaného rodinného domu od
hospodářské části sousedního objektu, a tedy z něj
nemůže ani plynout, jak se s otázkou odstupové
vzdálenosti ve vztahu k této hospodářské části
objektu vypořádal. Je třeba dodat, že žalovaný v
napadeném rozhodnutí nepostavil najisto ani pro
posouzení věci podstatnou otázku, a sice zda
uvedenou hospodářskou část objektu považoval za
část rodinného domu či nikoli. Ani sama projektová
dokumentace skutečný stav ohledně této otázky
nikterak neozřejmuje. Pak tedy ani z kontextu
odůvodnění, jak je obsaženo v napadeném
rozhodnutí, se zohledněním podkladu rozhodnutí
(především projektové dokumentace), nemůže
vyplynout, zda při úvahách ohledně dodržení
pravidla odstupové vzdálenosti bylo zohledňováno
umístění uvedené hospodářské části objektu či
nikoli. Napadené rozhodnutí tedy v této části
nesplňuje základní materiální požadavek k tomu,
aby je bylo možno na základě žalobního bodu
směřujícího proti pochybení v posuzování
odstupové vzdálenosti přezkoumat. Zdejší soud
tedy dospěl k závěru, že se jedná o část rozhodnutí
nepřezkoumatelnou pro nedostatek důvodů. To je
důvodem ke zrušení napadeného rozhodnutí podle
§ 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s.

Předchozí rozsudky jsou publikovány
v metodice z roku 2013.
1. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 A
84/2012-155 ze dne 16. 1. 2014 týkající se ust. §
25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. – odstupová
vzdálenost mezi RD
Stavební úřad vydal ve spojeném územním a
stavebním řízení rozhodnutí, kterým umístil
stavbu RD včetně zpevněných ploch, opěrné
zdi a plotu a současně povolil stavbu RD
včetně zpevněných ploch a opěrné zdi.
Pozemek sousedící s navrhovanou stavbou byl
zastavěn stavbou rodinného domu, přičemž z
výkresu situace bylo zřejmé, že tento stávající
RD je tvořen jednak „obytnou částí“ a jednak
částí označenou jako „zázemí objektu –
hospodářská část“, přičemž u této části bylo
v projektové dokumentaci uvedeno „provozně
nepropojená s obytnou částí“. Stavební úřad
vycházel
při
posuzování
odstupových
vzdáleností ze vzdálenosti navrhované stavby
od obytné části stávajícího objektu, přičemž
tato vzdálenost činila 18 resp. 13 m. Ve svém
rozhodnutí pak dále uvedl, že „hospodářská
část (stodola) není s obytnou částí provozně
propojena. Rozhodnutí stavebního úřadu bylo
napadeno odvoláním, které odvolací správní
orgán
zamítl,
přičemž
při
stanovení
odstupových vzdáleností stavby vycházel
rovněž jako stavební úřad ze vzdálenosti mezi
navrhovanou stavbou a „obytnou částí“
stávajícího RD s ohledem na v projektové
dokumentaci uvedené provozní nepropojení
obytné a hospodářské části sousedního RD.
Rozhodnutí odvolacího orgánu bylo napadeno
žalobou, které Krajský soud v Brně vyhověl a
rozhodnutí odboru ÚP zrušil.
Ve svém rozsudku uvedl, že z odůvodnění
napadeného rozhodnutí, a to i s ohledem na
předloženou situaci stavby, jež je součástí
projektové dokumentace, nelze dospět k závěru, že
se žalovaný v napadeném rozhodnutí se splněním
požadavků na odstupovou vzdálenost vypořádal
korektně, dostatečně a pro soud přezkoumatelně.
Z projektové dokumentace vyplývá, že součástí
nemovitosti je i její hospodářská část. Právě tato
hospodářská část přiléhá k hranici pozemku, na
němž má být předmětná stavba umístěna. Z
projektové dokumentace, a nadto ani z jiného
podkladu, jenž by procházel správním spisem, není
zřejmá přesná vzdálenost mezi samotnou
umísťovanou stavbou a hospodářskou částí
nemovitosti, a nelze tak určit přesnou vzdálenost
odstupu, a tedy ani posoudit soulad ve smyslu § 25
odst. 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podle tohoto
ustanovení se vzájemné odstupy a vzdálenosti
měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy
obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od
hranic pozemků a okraje vozovky pozemní

2. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 A
38/2012-71 ze dne 5. 12. 2013 týkající se ust. 129
odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. a ust. §
79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., v platném
znění – řízení o odstranění stavby, stavba
nepovolená a neoprávněná, náhrada nákladů
řízení
Ze spisu vyplývá, že stavební úřad zahájil řízení
o odstranění stavby oplocení na základě
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podnětu státního podniku Lesy České
republiky, v němž bylo uvedeno, že předmětné
oplocení je postaveno i na pozemku p.č. 1045,
který je ve vlastnictví tohoto podniku. Stavební
úřad vyzval žalobce k předložení dokladů
osvědčujících stavbu oplocení v souladu se
stavebně technickými předpisy. Žalobce
předložil sdělení komise výstavby, že proti
ohlášené drobné stavbě – oplocení na pozemku
nyní p.č. 1076 nemá námitek. Stavební úřad
však dospěl k závěru, že oplocení na pozemku
p.č. 1045 je stavbou provedenou v rozporu s
tímto sdělením a poučil žalobce o tom, že může
požádat o dodatečné povolení stavby. To
žalobce neučinil. Stavební úřad následně nařídil
odstranění předmětného oplocení na pozemku
p.č. 1045 neboť dospěl k závěru, že předmětné
oplocení bylo povoleno na jiném pozemku než
na kterém bylo ve skutečnosti realizováno, a
proto jde z hlediska stavebního zákona o
stavbu oplocení provedenou v rozporu s
vydaným sdělením k ohlášení drobné stavby.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný
odvolání, které bylo v odvolacím řízení
zamítnuto.

zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Ostatně ani o zahájení řízení o dodatečné povolení
stavby nepožádal. Stavební úřad tak nemohl
postupovat jinak, než že nařídil odstranění stavby,
neboť stavba oplocení na pozemku p. č. 1045
nebyla předmětem tehdejšího ohlášení a sdělení
MNV, a bylo-li oplocení na tomto pozemku
postaveno, stalo se tak v rozporu se souhlasem
tehdejšího MNV. Soud tedy neshledal na straně
stavebního úřadu ani žalovaného žádnou
nezákonnost.
Pokud jde o otázku vlastnictví pozemku p.č. 1045,
jedná se o otázku v daném řízení zcela
nepodstatnou. Předmětem řízení o odstranění
stavby totiž nebylo posuzování toho, kdo je
vlastníkem tohoto pozemku, ale toliko toho, zda
bylo
oplocení
postaveno
v
souladu
s
veřejnoprávními předpisy na úseku stavebního
zákona. Je totiž třeba rozlišovat mezi stavbou
„neoprávněnou“ a „nepovolenou“. K rozdílu mezi
nepovolenou a neoprávněnou stavbou se vyjádřil i
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24.10.2000,
sp. zn. II. ÚS 325/2000, dostupném na
www.nalus.usoud.cz, který uvedl: „Ustanovení §
135c občanského zákoníku řeší případy, kdy
stavebník
postaví
na
pozemku
stavbu
neoprávněně, tj. není-li k tomu z hlediska předpisů
občanského
práva
oprávněn.
Z
hlediska
občanskoprávního může zřídit občan stavbu
především na základě práva vlastnického. Pokud
tento
předpoklad
není
splněn,
jde
z
občanskoprávního hlediska o tzv. neoprávněnou
stavbu. Podle § 135c obč. zák. se tedy rozhoduje o
tom, zda má stavebníku vlastnictví ke stavbě zůstat
nebo zda bude se stavbou naloženo jinak v
případě, že stavebník - vlastník stavby neměl
potřebné
občanskoprávní
oprávnění.
Od
občanskoprávního oprávnění zřídit stavbu je třeba
rozlišovat, zda stavebník je oprávněn stavbu zřídit i
podle předpisů správního práva, stavebních
předpisů. Od neoprávněné stavby je tedy třeba
odlišovat nesplnění některé z náležitostí, které při
stavbě vyžadují stavební předpisy - zda tedy na
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, zda bylo
vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby čili
stavební povolení atd.“. Zjednodušeně řečeno:
stavba neoprávněná je stavbou umístěnou na
cizím pozemku, aniž by k tomu dal vlastník
pozemku souhlas, zatímco stavba nepovolená je
stavbou postavenou v rozporu se stavebním
zákonem, a to bez ohledu na to, zda na pozemku
ve vlastnictví stavebníka či někoho jiného.
Stavební úřad přitom nemá pravomoc hodnotit
vlastnické právo a nemůže tedy ani určit, zda se v
daném případě jednalo o neoprávněnou stavbu ve
smyslu § 135c občanského zákoníku a případně na
základě takového závěru nařídit odstranění stavby.
Ostatně stavební úřad tak v daném případě ani
nečinil, toliko posuzoval, zda byla stavba oplocení
na pozemku p. č. 1045 stavbou nepovolenou ve
smyslu § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
tedy stavbou provedenou bez rozhodnutí, opatření

Rozhodnutí odvolacího orgánu bylo následně
napadeno žalobou, v níž žalobce namítal, že
rozhodnutí žalovaného je nezákonné, neboť dle
přesvědčení žalobce se v daném případě jedná o
stavbu neoprávněnou, avšak povolenou, a tedy
stavbu, která nespadá do pravomoci stavebního
úřadu. Zásah do vlastnického práva na ochranu
vlastníka, na jehož pozemku někdo zřídí stavbu, je
upraven v § 135c zák. č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník. Žalovaný tedy neměl důvod postupovat
podle § 129 stavebního zákona a zahájit řízení o
odstranění stavby s tvrzením, že jde o stavbu
provedenou v rozporu s vydaným povolením, ale
naopak měl vyslovit svou věcnou nepříslušnost v
dané věci a odkázat dotčeného vlastníka pozemku
k příslušnému soudu. Žalobce rovněž poukázal na
to, že je výlučným vlastníkem stavby pro rodinnou
rekreaci včetně součástí a příslušenství této
stavby, a tedy i vlastníkem sporného oplocení. Má
tedy za to, že jeho matka neměla být ve správním
řízení účastníkem, kterému by byla ukládána
povinnost odstranit předmětnou stavbu oplocení.
Svůj nesouhlas vyslovil žalobce i ve vztahu k
výroku č. II. prvostupňového rozhodnutí, kterým mu
byla uložena povinnost k náhradě nákladů řízení
podle § 79 odst. 5 správního řádu. Žalobce
poukazuje na to, že jako dědic nemovitostí (i
oplocení) žádnou právní povinnost neporušil.
Soud ve svém rozsudku uvedl, že napadeným
rozhodnutím bylo nařízeno odstranění pouze té
části oplocení, která se nachází na pozemku jiného
vlastníka a ve vztahu k němuž nepředložil žalobce
žádného dokladu. Žalobce tak neprokázal, že bylo
oplocení na tomto pozemku postaveno v souladu s
veřejnoprávními předpisy a ani nepředložil
požadované doklady k tomu, aby mohlo být
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nebo
jiného
úkonu
stavebního
úřadu
vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu
s ním. V daném případě tedy nebylo předmětem
řízení to, zda je předmětná stavba oplocení i
stavbou neoprávněnou ve smyslu § 135c
občanského zákoníku, ale toliko to, zda se jedná o
stavbu nepovolenou ve smyslu stavebního zákona.
K posouzení této otázky stavební úřad oprávněný i
příslušný je a toliko tuto otázku posuzoval. Soud
souhlasí se žalovaným i v tom, že je pro dané
řízení o odstranění stavby zcela nepodstatné, že
vlastník pozemku p. č. 1045 po více než dvě
desetiletí nevznesl proti stavbě oplocení žádnou
námitku. Soud má totiž v rozporu se žalobcem za
to, že stavební úřad je oprávněn nařídit odstranění
nepovolené stavby bez časového omezení. Je
totiž ve veřejném zájmu, aby stavby, které jsou
postaveny v rozporu s veřejnoprávními předpisy
(se stavebním povolením či jiným úkonem
stavebního úřadu), byly buď dodatečně povoleny,
nebo odstraněny.

případně s jeho souhlasem stavebníkovi stavby. Ze
spisu vyplynulo, že sice pozemek p. č. 1076 je v
podílovém spoluvlastnictví žalobce a jeho matky,
nicméně stavba pro rodinnou rekreaci je ve
výlučném vlastnictví toliko žalobce. S ohledem na
tvrzení žalobce tedy bude v novém řízení na
žalovaném (případně na stavebním úřadu), aby
postavil najisto, zda je vlastníkem předmětného
oplocení žalobce i jeho matka z titulu
spoluvlastnictví k pozemku p. č. 1076 nebo toliko
žalobce jako výlučný vlastník stavby pro rodinnou
rekreaci, která je umístěna uprostřed tohoto
pozemku (na pozemku p. č. 1075). Při tom mu
může být inspirací usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 27. 6. 2011, sp. zn. 22 Cdo 370/2010, v němž
je poukázáno na to, že dřívější právní názor, že
stavby vedlejší (kůlny, stodoly, oplocení, žumpy)
plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a jsou jejím
příslušenstvím, uvedený v rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. 28 Cdo
133/2001, byl překonán rozsudkem velkého senátu
občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze
dne 11. září 2003, sp. zn. 31 Cdo 2772/2000, a
judikatura z něj nadále nevychází (viz např.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2004,
sp. zn. 30 Cdo 63/2003). V usnesení ze dne 27. 6.
2011 Nejvyšší soud uvedl, že „názor o tom, že
oplocení je příslušenstvím domu, má kořeny ve
starších stavebních předpisech, jak plyne z užití
obratu „stavby, které plní doplňkovou funkci ke
stavbě hlavní“ (viz § 55 zákona č. 50/1976 Sb.).
Toto vymezení však sloužilo jen k účelům
stavebního
práva,
vymezovalo
pro
účely
stavebního řízení tzv. drobné stavby a navíc
podléhalo vývoji. Z § 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se podává, že drobnými
stavbami se rozumí doplňkové stavby ke stavbě
hlavní uvedené v odstavci 1 a také další (tedy
nikoliv již doplňkové) stavby uvedené v odstavci 2,
včetně oplocení. Stavební předpisy navíc neurčují,
co je a co není příslušenstvím podle § 120 obč.
zák.; pro klasifikaci věci jako příslušenství záleží
vždy na konkrétních okolnostech věci“. Nejvyšší
soud zde dovodil, že základní funkcí oplocení je
ochrana pozemku (a jen nepřímo domu na něm
postaveného), a že tedy v určitých případech může
být oplocení příslušenstvím pozemku, na kterém
stálo. Zdejší soud k tomu dodává, že otázku
vlastnictví oplocení je třeba vždy posuzovat
individuálně na základě konkrétních skutkových
zjištění. V daném případě tedy bude třeba vážit,
zda je oplocení příslušenstvím pozemku p. č. 1076
nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Nikoli
zanedbatelnou úlohu při tom bude mít i sdělení
žalobce a jeho matky k otázce vlastnictví oplocení.

Jinak tomu ale bylo, pokud šlo o námitku týkající se
výroku II. prvostupňového rozhodnutí, kterým byla
žalobci i jeho matce uložena povinnost k náhradě
nákladů řízení podle § 79 odst. 5 správního řádu.
Tuto námitku totiž soud shledal důvodnou. Podle §
79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své
právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví
výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální
částky nákladů řízení ve zvláště složitých
případech nebo byl-li přibrán znalec. V případech
hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky
na požádání snížit. V případě řízení o odstranění
stavby je třeba považovat za osobu, která toto
řízení porušením své právní povinnosti vyvolala,
toho, kdo stavbu v rozporu se stavebním zákonem
jako stavebník realizoval (tj. toho, kdo oplocení na
pozemku p. č. 1045 jako stavebník postavil). V
daném případě to nebyl žalobce, ale zřejmě jeho
právní předchůdce. Žalobce se totiž vlastníkem
oplocení stal až na základě dědické dohody v roce
2003, zatímco oplocení bylo vybudováno dávno
předtím (zřejmě v roce 1987). Za této situace nelze
považovat žalobce za účastníka, který je ve smyslu
§ 79 odst. 5 správního řádu povinen platit náklady
řízení.
Soud se v rozsudku vyjádřil rovněž k otázce, zda
stavební úřad správně uložil povinnost odstranit
stavbu oplocení žalobci i jeho matce, přestože
výlučným vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci
je žalobce.
Podle § 129 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona nařídí stavební úřad odstranění
stavby vlastníku stavby nebo s jeho souhlasem
stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené
bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v
rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně
povolena. Uvedené ustanovení tak umožňuje
nařídit odstranění stavby vlastníkovi stavby,

3. Rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 29 A
27/2010-94 ze dne 31. 7. 2012 týkající se řízení
o odstranění stavby, jejímuž dodatečnému
povolení brání existence okna ve štítové zdi
sousedního RD, přičemž toto okno bylo
realizováno cca před 30ti lety
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Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje
bylo
zamítnuto
odvolání
žalobce
proti
rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bylo
nařízeno
vlastníkovi
stavby
odstranění
dozdívky svislého nosného a štítového zdiva a
dřevěného krovu sedlového tvaru, zakrytého
keramickou
krytinou.
Touto
stavbou,
provedenou bez rozhodnutí stavebního úřadu,
bylo překryto okno ve štítové stěně sousedního
domu. Proti rozhodnutí KÚZK byla podána
žaloba, v níž vlastník stavby (dále jen
„žalobce“) namítal, že oba správní orgány
postupovaly v rozporu se stavebním zákonem a
správním řádem, jestliže v rámci předběžné
otázky nevyřešily spornou existenci okna ve
štítové zdi rodinného domu č. p. 1837, když
žalobce v průběhu celého řízení namítal
existenci okna v rozporu s právními předpisy a
navrhoval řízení o jeho odstranění. Žalobce
poukázal na to, že pouhým uplynutím času
nemůže být nepovolená stavba (rekonstrukce 2.
nadzemního podlaží včetně štítového okna),
zlegalizována a zůstává nepovolenou tak
dlouho, pokud nebyla stavebním úřadem
dodatečně povolena nebo dokud nebyla
odstraněna.

celou dobu existence předmětného okna ve štítové
zdi věděl a vědomě jeho existenci nerespektoval. I
sám žalobce v žalobě přiznal, že stavbou došlo k
téměř úplnému zakrytí okna ve štítové zdi – došlo
tedy zásahu do vlastnických práv vlastníků
sousedního domu č. p. 1837 bez jejich souhlasu a
stavba nesplňovala požadavek ust. § 23 odst. 1
vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích
na výstavbu, neboť má negativní vliv na denní
osvětlení pobytové místnosti ve stávající zástavbě.

Soud žalobu zamítl a rozhodnutí KÚZK potvrdil,
přičemž ve svém rozsudku uvedl, že je nutno
přisvědčit argumentaci žalovaného, že stavba či
stavební úpravy sousedního rodinného domu č. p.
1837 nebyly předmětem řízení o odstranění
předmětné stavby tedy jinými slovy účelem
správního řízení zahájeného na žádost žalobce
nebyla otázka, zda předmětné okno bylo
vybudováno ve štítové zdi domu č. 1837 bez
stavebního povolení či nikoliv, zda tato situace
existovala v roce 1970 až 1972, zda se jednalo o
„černou“ stavbu či nikoliv. Je však zřejmé, že
vlastníci domu č. p. 1028 nijak proti zřízení tohoto
okna nezakročili a s instalací okna souhlasili a
brání-li se teprve nyní po uplynutí více než 30 let,
nemůže stavební úřad s určitostí prohlásit, že
předmětné okno povoleno nebylo a zahájit řízení o
jeho odstranění, neboť již při prošetřování v roce
2006 bylo předloženo několik verzí (čestných
prohlášení) ve věci jeho existence. Okno ve štítové
zdi tudíž v technické dokumentaci neexistuje a
neexistuje ani žádné stavební povolení. V této
souvislosti
nutno
poukázat
na
judikaturu
Nejvyššího soudu ze dne 17. 4. 2002, sp. zn. 22
Cdo 432/2002, který uvádí: „v případě, že vlastník
pozemku od počátku o neoprávněné stavbě věděl
a bez vážného důvodu se u stavebního úřadu nebo
u soudu nedomáhal zastavení stavebních prací a
brání se až po dokončení stavby, je třeba zvážit,
zda jeho jednání není šikanou a zda by rozhodnutí
o odstranění stavby nebylo v rozporu s dobrými
mravy.“ Z obsahu správního spisu i písemného
vyjádření osob k žalobě vyplynulo, že žalobce po
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6. Tabulky výkonu státní správy
na úseku územního rozhodování a
stavebního řádu
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6.1Okres Kroměříž

Výkon státní správy 2012 - okres Kroměříž
stavební
úřad

počet
územní
podání rozhodnutí
usnesení
pracovníků
souhlas

odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy, sdělení

stížnosti, evidence
petice
certifikátů

Bystřice
p./H.

7

2460

438

102

183

14

84

211

1554

5

1

Hulín

4,75

584

166

54

70

0

66

101

225

4

0

Holešov

7

1781

401

232

92

21

88

11

394

6

0

Chropyně

3

510

172

47

29

3

58

83

68

6

0

Koryčany

2

315

103

29

9

2

22

47

183

3

0

Kroměříž

10

3879

777

357

268

14

236

645

865

8

0

Kvasice

2

172

74

17

9

0

12

22

66

0

0

Morkovice

2

277

81

44

2

0

32

18

81

1

0

Zdounky

2

560

102

58

39

1

32

25

200

6

0
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6.2 okres Vsetín

Výkon státní správy 2012 - okres Vsetín
stavební
úřad

počet
územní
podání rozhodnutí
usnesení odvolání
pracovníků
souhlas

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy,
sdělení

stížnosti,
evidence
petice
certifikátu

Horní Lideč

3

402

99

87

27

5

61

36

154

1

0

Karolinka

3

797

205

77

27

13

80

98

248

0

0

Rožnov pod
Radhoštěm

9

4207

974

352

472

20

263

505

2391

6

1

Valašské
Meziříčí

9

3310

1191

459

184

17

318

329

1757

4

7

Vsetín

11

10621

1373

625

160

28

536

311

7660

13

4
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6.3 okres Zlín

Výkon státní správy 2012 - okres Zlín
stavební
úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

usnesení

odvolání

sdělení k
ohlášení

stížnosti,
petice

evidence
certifikátu

Magistrát
města Zlína

20

6115

1615

586

902

38

910

550

1784

12

5

Brumov
Bylnice

3

1055

217

49

71

14

50

49

280

3

0

Fryšták

2

730

117

73

11

1

80

72

226

1

0

Luhačovice

3

974

167

60

32

5

71

88

201

3

0

Napajedla

4

1035

286

33

193

16

42

110

216

3

0

Otrokovice

7

1527

364

53

42

6

237

62

539

7

2

Slavičín

3

682

117

31

30

1

30

64

164

0

1

Slušovice

3

851

206

90

105

3

124

120

388

4

2

Valašské
Klobouky

4

1117

145

61

20

2

45

31

347

0

2

Vizovice

4

1278

169

82

6

6

61

118

285

5

0
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kontrolní
vyjádření,
prohlídky výzvy, sdělení

6.4 okres Uherské Hradiště

Výkon státní správy 2012 - okres Uherské Hradiště
odvolání

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

vyjádření,
výzvy,
sdělení

6

2

165

30

131

1

0

26

14

0

46

72

157

1

0

112

41

13

2

40

89

123

0

0

346

92

196

0

2

41

47

61

3

0

2

439

135

108

3

1

68

0

89

0

0

Kunovice

1,8

356

155

52

33

5

52

83

144

0

1

Polešovice

2

418

105

68

0

0

86

60

99

0

0

Staré Město

5

891

332

75

48

7

103

166

165

0

2

Strání

1,5

241

59

33

24

4

28

28

138

0

0

Uherské
Hradiště

7

1641

918

189

279

22

320

278

494

10

0

Uherský Brod

8

2180

504

235

274

16

235

291

652

1

0

Uherský
Ostroh

3

638

82

30

9

5

43

45

224

3

0

stavební úřad

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
usnesení
souhlas

Bílovice

2

588

273

81

Bojkovice

3

482

101

Boršice

2

403

Buchlovice

2

Hluk

88

stížnosti,
evidence
petice
certifikátu

6.5 Obce s rozšířenou působností
Výkon státní správy 2012
Obce s
rozšířenou
působností
Magistrát města
Zlína

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

20

6115

1615

586

902

Bystřice pod
Hostýnem

7

2460

438

102

Holešov

7

1781

401

Kroměříž

10

3879

Luhačovice

3

Otrokovice

vyjádření,
stížnosti,
výzvy,
evidence
petice
sdělení
certifikátu

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

38

910

550

1784

12

5

183

14

84

211

1554

5

1

232

92

21

88

11

394

6

0

777

357

268

14

236

645

865

8

0

974

167

60

32

5

71

88

201

3

0

7

1527

364

53

42

6

237

62

539

7

2

Rožnov pod
Radhoštěm

9

4207

974

352

472

20

263

505

2391

6

1

Uherské Hradiště

7

1641

918

189

279

22

320

278

494

10

0

Uherský Brod

8

2180

504

235

274

16

235

291

652

1

0

Valašské Klobouky

4

1117

145

61

20

2

45

31

347

0

2

Valašské Meziříčí

9

3310

1191

459

184

17

318

329

1757

4

7

Vizovice

4

1278

169

82

6

6

61

118

285

5

0

Vsetín

11

5632

1231

309

637

41

367

324

5855

7

0

usnesení odvolání
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6.6 Obce s pověřeným obecním úřadem
Výkon státní správy 2012
Obce s
pověřeným
obecním úřadem

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

Bojkovice

3

482

101

26

14

Brumov - Bylnice

3

1055

217

49

Horní Lideč

3

402

99

Hulín

4,75

584

Chropyně

3

Karolinka

vyjádření,
stížnosti, evidence
výzvy,
petice
certifikátu
sdělení

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

0

46

72

157

1

0

71

14

50

49

280

3

0

87

27

5

61

36

154

1

0

166

54

70

0

66

101

225

4

0

510

172

47

29

3

58

83

68

6

0

3

797

205

77

27

13

80

98

248

0

0

Koryčany

2

315

103

29

9

2

22

47

183

3

0

Morkovice Slížany

2

277

81

44

2

0

32

18

81

1

0

Napajedla

4

1035

286

33

193

16

42

110

216

3

0

Slavičín

3

682

117

31

30

1

30

64

164

0

1

Staré Město

5

891

332

75

48

7

103

166

165

0

2

Uherský Ostroh

3

638

82

30

9

5

43

45

224

3

0

usnesení odvolání
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6.7 Obce
Výkon státní správy 2012
Obce

počet
pracovníků

podání

rozhodnutí

územní
souhlas

Bílovice

2

588

273

81

6

Boršice

2

403

112

41

Buchlovice

2

346

92

Fryšták

2

730

Hluk

2

Kvasice

vyjádření,
stížnosti, evidence
výzvy,
petice
certifikátu
sdělení

sdělení k
ohlášení

kontrolní
prohlídky

2

165

30

131

1

0

13

2

40

89

123

0

0

196

0

2

41

47

61

3

0

117

73

11

1

80

72

226

1

0

439

135

108

3

1

68

0

89

0

0

2

172

74

17

9

0

12

22

66

0

0

Kunovice

1,8

356

155

52

33

5

52

83

144

0

1

Polešovice

2

418

105

68

0

0

86

60

99

0

0

Slušovice

3

851

206

90

105

3

124

120

388

4

2

Strání

1,5

241

59

33

24

4

28

28

138

0

0

Zdounky

2

560

102

58

39

1

32

25

200

6

0

usnesení odvolání
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