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Diplomová práce nazvaná "Realizace stavby z pohledu veřejnoprávních subjektů" se
ve své obecné části zaměřuje na popis obecných postupů spojených s rozhodovacími
pravomocemi orgánů územního plánování a stavebních úřadů. V úvodní kapitole věnuje
studentka pozornost veřejnoprávním orgánům působícím na úseku územního plánování a
stavebního řádu, příslušným právním předpisům stanovujícím práva a povinnosti účastníkům
územního a stavebního řízení a vybraným typům řízení, které doplňuje o řízení poplatkové a
vkladové. Řízení vkladové je pojato z pohledu zápisu staveb (zejména nových) do katastru
nemovitostí.

Obecné poznatky aplikuje studentka v praktické části prostřednictvím 4 typů různých
rozhodnutí umožňujících výstavbu rodinných domů. Prvním příkladem je vydání dodatečného
povolení stavby rodinného domu (viz. str. 43) včetně jeho zápisu do registru územní
identifikace adres a nemovitostí. Druhý příklad reprezentuje vydání územního souhlasu
s provedením ohlášené jednoduché stavby rodinného domu (viz. str. 56). Třetího příklad se
týká vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na rodinný dům o ploše
nad 150m2

. Ve 4 příkladu je popsána varianta s využitím veřejnoprávní smlouvy nahrazující
rozhodnutí o umístění a povolení stavby rodinného domu (viz. str. 65). I když posuzování
dané problematiky z pohledu pracovníka stavebního úřadu nedává velký prostor k vlastní
tvůrčí činnosti, přes to zde mohl být patrný přínos studenta, nebo jeho účast či názor při
posuzování daných případů. Pouze v závěru práce studentka uvádí své praktické zkušenosti
úředníka a zmiňuje problémy, s nimiž se v praxi nejčastěji setkává.

Diplomová práce je .'po stránce obsahové velmi dobře zpracována, je logicky členěna a
doplněna odkazy na příslušná právní ustanovení. Postrádám v textu odkazy na uvedený
seznam literatury a konkrétní, vlastní přínos k zpracované problematice. Po stránce formální
lze nalézt určité nepřesnosti v užívané terminologii či odkazech na zmiňované právní předpisy
(např: str. 1, 4, 26, 28, 60, 68). I přes uvedené nedostatky doporučuji předloženou práci
k obhajobě a navrhuji

Klasifikační stupeň ECTS: B/l,5

Na závěr bych položila studentce 2 otázky:

1. Jaká novelizovaná ustanovení stavebního zákona snížila: "atraktivitu činnosti
autorizovaných inspektorů" (viz. str. 69).

2. Kolikrát jste se za svou praxi setkala s vydáváním dodatečného povolení a zda
stavební úřad někdy rozhodlo odstranění nepovolené stavby?
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


