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Abstrakt 
 
Cílem této diplomové práce je realizace stavby z pohledu veřejnoprávních 
subjektů. Základní pojmy, principy a postupy orgánů státní správy jsou vymezeny 
v teoretické části práce. V praktické části jsou poté tyto postupy aplikovány na 
konkrétních případech z praxe a tím jsou stavby obytné – rodinné domy v obci 
Hukvaldy.   
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Abstrakt 
 
The aim of this thesis is implementation of building from the perpective of public 
bodies. The basic concepts, principles and practices of public bodies are definted 
in the theoretical section. In the practical part of these methodes are apllied to 
specific cases from practice and the buildings are residential houses in the 
municipality Hukvaldy. 
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1 Úvod a cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je objasnit a aplikovat postupy 

orgánů státní správy spojené s procesy povolování, užívání staveb a jejich zápisu 

do katastru nemovitostí, pro stavby obytné (rodinné domy) dle současné právní 

legislativy. Zpočátku budou v práci vymezeny druhy stavebních úřadů, se kterými 

se jako občané máme možnost v praxi setkat, dále pak bude představen stavební 

zákon a jeho prováděcí vyhlášky, podle kterých stavební úřady v rámci 

rozhodovací činnosti postupují. Nadále se v teoretické části seznámíme 

s jednotlivými druhy povolení, na základě kterých stavební úřady stavby umisťují, 

povolují jejich provedení či souhlasí s jejich užíváním. Převážná část teoretické 

části bude objasňovat běžně užívané postupy stavebního úřadu a vedení spisu 

v rámci režimu umisťování, povolování a užívání staveb. Kromě popisu správních 

řízení vedených na úseku stavebního úřadu, bude též v závěru této práce hovořeno 

o správních postupech katastrálního úřadu v souvislosti se zápisem dokončených 

staveb do katastru nemovitostí.  

V praktické části budou aplikovány již zmiňované správní procesy orgánů 

veřejné správy (stavebního úřadu a katastrálního úřadu), na konkrétních případech 

z praxe. Bude zmíněn přesný postup stavebního úřadu při povolování a 

kolaudování staveb pro bydlení na vybraném území a dle požadavků a přání 

stavebníků. Bude pojednáno i o dalších úkonech, které je stavební úřad povinen ze 

zákona provádět v rámci své rozhodovací činnosti. V dalším kroku bude 

aplikován postup zápisu staveb do katastru nemovitostí z pohledu katastrálního 

úřadu. V závěru budou shrnuty poznatky z již ukončených správních řízení, které 

byly vedeny, za mé dosavadní praxe na úseku stavebního řádu. 
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2 Režim umístění a povolení 

Režim umístění představuje procesní řízení správního orgánu, jehož 

výsledkem je základní rozhodnutí o umístění stavby, zařízení, jejich změn a 

stavebním pozemku, k danému účelu. Mimo jiné představuje výkonný nástroj 

územního plánování, na základě kterého je stavební úřad schopen rozhodovat o 

konkrétních podmínkách území, jeho ochraně a využívání. Umístění stavby vede 

vždy příslušný stavební úřad podle stavebního zákona, jeho vyhlášek a dále v 

souladu s ostatními prováděcími právními předpisy. Na režim umístění 

bezprostředně navazuje režim povolení stavby. Jedná se o jeden z dalších 

procesních postupů stavebního úřadu, jehož předmětem je umístěnou stavbu 

povolit. Kromě samostatných řízení má stavební úřad možnost vést sloučené 

územní a stavební řízení, v jehož závěru vydává jedno společné rozhodnutí 

obsahující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení o povolení 

k provádění stavby, uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby 

nebo vydat společný územní souhlas a ohlášení stavby.  

 

2.1 Stavební úřady 

Stavební úřady lze charakterizovat jako úřady, jež jsou pověřeny výkonem 

státní správy a vykonávají působnost svěřenou stavebním zákonem. V několika 

jednotlivostech mají též založenou působnost i v jiných zákonech, například 

v zákoně o státní statistické službě1 nebo v zákoně o elektronických 

komunikacích.2 Podle stavebního zákona rozlišujeme stavební úřady obecné, 

speciální, vojenské a jiné. Obecné stavební úřady jsou orgány státní správy 

s všeobecnou působností ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu a 

v dalších záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny ostatním stavebním úřadům, 

zároveň tvoří základní článek soustavy stavebních úřadů. Obecným stavebním 

úřadem je ministerstvo (jako ústřední správní úřad ve věcech stavebního úřadu) a 

(jako orgány územních samosprávných celků) – obcí a krajů. Většinu staveb je 

možné umístit a povolit u obecných stavebních úřadů. V některých případech je 

nutné o povolení stavby zažádat speciální stavební úřady.  

                                                 
1 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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Stavební zákon vymezuje čtyři speciální stavební úřady. Speciální stavební 

úřady vykonávají „plnou“ působnost stavebního úřadu podle stavebního zákona 

s výjimkou vydávání povolení na umístění staveb, ta přísluší obecným stavebním 

úřadům. Stavební zákon rovněž vymezuje druhy staveb vyžadující povolení u 

speciálních stavebních úřadů.3 Stavby letecké jsou povolovány Úřadem pro civilní 

letectví, silniční správní úřad vykonává působnost pro stavby pozemních 

komunikací, vodní díla jsou svěřena vodoprávním úřadům a stavby drah přísluší 

drážním správním úřadům. 

 

V praxi obecný stavební úřad tyto stavby posuzuje v územním řízení a 

speciální stavební úřad vydává pouze povolení stavby.  Před vydáním povolení ke 

stavbě musí získat speciální stavební úřad souhlas příslušného obecného 

stavebního úřadu. Souhlasem stavební úřad přezkoumá, zda byly dodrženy 

podmínky v územním řízení, které vydal, resp. zda projektová dokumentace 

předložena do stavebního řízení je v souladu s nimi, dále pak ověří i dodržení 

podmínek, které uplatnily spolupůsobící dotčené orgány. O udělení souhlasu žádá 

stavebník sám nebo speciální stavební úřad. 

 

2.2 Stavební zákon 

Stavební úřady postupují podle stavebního zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek. Stavební zákon upravuje zejména úkoly a cíle územního plánování, jeho 

nástroje, rozhodování, rozvoj a vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj 

v území, podmínky pro výstavbu, přípravu veřejné infrastruktury, projektovou 

činnost a provádění staveb, účely vyvlastnění, vstupy na pozemek, obecné 

požadavky na výstavbu a ochranu veřejných zájmů apod. Dále tento zákon řeší 

problematiku povolování staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení, užívání a 

odstraňovaní staveb, povinnost a odpovědnost při přípravě a provádění staveb.  

 
2.2.1 Prováděcí vyhlášky stavebního zákona 

 
Veškeré prováděcí vyhlášky, jež jsou uvedeny v příloze č. 1, jsou 

podstatnými právními předpisy doplňující stavební zákon a užitečnými 

                                                 
3 § 15 odst. 1 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
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pomocníky pro stavební úřady při posuzování staveb. Pro ujasnění, stavební úřady 

na území hl. m. Prahy využívají pražské stavební předpisy, které stanovují 

zvláštní úpravy obecných požadavků na využívání území a technických 

požadavků na stavby v hlavním městě Praze. Ostatní obce mimo tedy zmiňované 

území hl. m. Prahy používají nejčastěji níže uvedené vyhlášky, prakticky se jimi 

řídí denně při jakémkoli umisťování nebo povolování staveb.  

 

Vyhlášku o obecných požadavcích na využívání území, stavební úřad 

uplatňuje v řízeních a postupech při vymezování ploch, pozemků a při stanovení 

podmínek využití území a umisťování staveb na nich. Na základě této vyhlášky a 

jejich stanovených kritérií, je rovněž stavební úřad schopen posoudit, zda 

navrhovaný záměr podstatně nemění poměry v území nebo zda nemění charakter 

území a je s ním v souladu. Právní úpravu vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, stavební úřad používá zejména při povolování staveb 

(některá ustanovení i u jejich umisťování).  Při použití vyhlášky o dokumentaci 

stavby je stavební úřad schopen zjistit správný rozsah a obsah projektové 

dokumentace pro povolení uvažovaného záměru. Vyhláška o dokumentaci stavby 

je jednou ze základních prováděcích vyhlášek, která přímo stanovuje obsah a 

rozsah pro jednotlivé typy dokumentací a projektových dokumentací a značně 

zjednodušuje proces navrhování staveb. Stavebnímu úřadu dále usnadňuje 

povolování staveb a zajišťuje přehlednost dokumentací a projektových 

dokumentací, které musí posoudit. 

 

Dalším podstatným právním předpisem u orgánů vykonávající působnost 

v oblasti veřejné správy je správní řád4. Stavební zákon je předpisem speciálním 

na rozdíl od správního řádu, jež je předpisem obecným. Správní řád se použije ve 

všech zákonem výslovně neupravených případech, pokud zvláštní zákon 

nestanoví jinak nebo pokud není výslovně stanoven odlišný postup. Speciální 

zákon může stanovit nejen odlišně celý procesní režim, ale i některé procesní 

instituty jako je doručování písemností, lhůty pro vydání rozhodnutí apod. 

V takových případech má stavební zákon přednost před správním řádem.   

                                                 
4 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Stavba 

Pojem stavba v sobě zahrnuje jak označení hotové díla, tak proces stavění 

jako probíhající činnost. Stavba nemá zákonem stanovenou minimální zastavěnou 

plochu ani požadavek na její technické provedení. Podle stavebního zákona, se 

stavbou rozumí jakékoli stavební dílo, které vzniklo ať už stavební či montážní 

činností bez ohledu na její stavebně - technické provedení, použité stavební 

materiály, konstrukce a účel užívání a dobu trvání.5 Za stavbu se považuje také 

výrobek, který plní funkci stavby, ale i změny dokončených staveb, tj. přístavby, 

nástavby a stavební úpravy. Při pochybnostech, zda konstrukce, výrobek či 

zařízení lze považovat za stavbu, je nutné vždy vycházet ze stanoviska stavebního 

úřadu, který konkrétní věc vyhodnotí. Naproti tomu katastrální zákon definuje 

pojem „budova“ jako nadzemní stavbu, která je spojena pevnými základy se zemí 

a prostorově soustředěna, navenek z převážné části uzavřena obvodovými zdmi a 

střešní konstrukcí.6  

 

Ve většině případů provedení stavby podléhá kontrole státem na základě 

podání žádosti o umístění a povolení k provádění stavby u příslušného stavebního 

úřadu. Je však nutné zdůraznit, že i stavební zákon umožňuje, stavebním úřadům 

povolovat stavby v tzv. „volném režimu“. Tato výjimka je tvořena taxativním 

výčtem 19 případů staveb a zařízení ve stavebním zákoně7, které nevyžadují 

povolení stavebního úřadu, z důvodu své technické nenáročnosti a zpravidla i 

minimálního vlivu na okolí. Přestože stavby ve volném režimu obecně nevyžadují 

územní rozhodnutí ani územní souhlas a pro jejich provádění není potřeba 

stavebního povolení či ohlášení stavby, nelze opomenout, že jejich realizace musí 

být provedena vždy řádně a v souladu s právními předpisy, což je v tomto případě 

stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Pokud jsou tyto druhy staveb 

prováděny v rozporu s právními předpisy, stavební úřad v těchto případech může 

nařídit odstranění stavby. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stavební úřad při 

povolení stavby, začíná vždy umisťováním stavby v územním řízení. 

                                                 
5 § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
6 § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
7 § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
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3 Územní řízení 

V územním řízení stavební úřad vydává územní rozhodnutí nebo územní 

souhlas, kterým umísťuje stavby a zařízení, změny staveb a změny vlivu jejich 

užívání v území. Rozhodnutí o umístění stavby patří mezi nejzákladnější a 

nejfrekventovanější územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí stavební úřad 

vymezí stavební pozemek, umístění navrhované stavby, určí druh a účel stavby, 

podmínky pro umístění, zpracování projektové dokumentace a pro následné 

stavební řízení (pokud záměr podléhá povolení k provádění). Dále určí podmínky 

pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu 

životního prostředí, urbanistických a architektonických hodnot. Územní 

rozhodnutí je také možné v některých případech nahradit územním souhlasem. 

Územní souhlas může stavební úřad vydat v případě, pokud navrhovaný záměr je 

situován v zastavěném nebo zastavitelném území, nevyžaduje nové nároky na 

dopravní a technickou infrastrukturu a vydání stanoviska EIA  - posouzení vlivu 

na životní prostředí v rámci zjišťovacího řízení. 

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o umístění stavby u místně 

příslušného stavebního úřadu. Žádost o umístění stavby musí být vyplněna na 

předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na každém stavebním úřadě. V první 

řadě, stavební úřad zkoumá, zda podaná žádost má a splňuje veškeré podstatné 

náležitosti k posouzení navrhovaného záměru.  

Žádost o umístění stavby v územním řízení musí obsahovat identifikační 

údaje o stavbě, pozemcích, na kterých se stavba umisťuje, identifikační údaje 

žadatele, způsob jednání žadatele, posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle 

zvláštních právních předpisů a identifikaci příloh, které jsou k žádosti žadatelem 

připojeny, datum a podpis. Žádost o vydání územního rozhodnutí8 je i u většiny 

stavebních úřadů dostupná na internetových stránkách ke stažení v elektronické 

podobě. 

První část žádosti je zaměřena na popis a účel stavby, včetně přesného 

vymezení pozemků, na kterých má být uvažovaný záměr umisťován. Druhá část 

žádosti je věnování identifikaci žadatele s uvedením příslušných kontaktů pro 

                                                 
8 http://www.brusperk-mesto.cz/wp-content/uploads/formulare-vyhlaska-63/1.pdf 
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budoucí komunikaci se stavebním úřadem. Závěr žádosti je věnován informacím 

o posouzení vlivu stavby na životní prostředí, označení příloh včetně datu a 

podpisu.   

K žádosti o územní řízení požaduje stavební úřad doložit zejména doklady 

prokazující vlastnická práva žadatele k pozemkům či stavbám, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn. Stavební úřady by měly být schopny vždy 

potřebné informace týkající se vlastnických práv získat a ověřit v katastru 

nemovitostí dálkovým přístupem a list vlastnictví tak po žadateli nepožadovat. 

Pokud stavební úřad nemá zřízen on – line přístup do katastru nemovitostí, je 

povinností žadatele list vlastnictví k žádosti přiložit.  

Je – li záměrem žadatele provést stavbu na pozemcích nebo stavbách, ke 

kterým navrhovatel nemá vlastnická ani jiná práva, požaduje stavební úřad doložit 

souhlas nebo smlouvu zakládající právo provést stavbu k pozemkům nebo stavbám 

vždy, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit.  Z výše 

uvedeného lze pak dovodit, že stavební zákon připouští stavebním úřadům vydat 

územní rozhodnutí i v situaci, kdy žadatel nemá vlastnické právo nebo právo k 

provedení stavby založené smlouvou, v takovém případě pak, postačí předložit 

pouhý souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.  

Podkladem pro vydání územní rozhodnutí jsou mimo jiné i všechna 

závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady 

podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad podle záměru určí rozsah 

závazných stanovisek, které je nutno k žádosti doložit. Může se jednat např.: o 

Závazné stanovisko hasičského záchranného sboru, Koordinované závazné 

stanovisko ministerstva, Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, 

Stanovisko Státní energetické inspekce apod.  

Kromě závazných stanovisek dotčených orgánů musí žadatel stavebnímu 

úřadu předložit i vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

k danému typu řízení, které je u navrhovaného záměru vedeno. Tyto stanoviska se 

soustřeďují i na možnosti a způsob napojení požadovaného záměru na inženýrské 

sítě a na dodržení podmínek provádění činností v ochranných a bezpečnostních 

pásmech. V případě, že uvažovaný záměr nebo činnost zasahuje do ochranného 

pásma, je nutné stavebnímu úřadu doložit souhlas s činností v ochranném pásmu. 
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Ze strany stavebního úřadu jsou mimo jiné vyžadovány i smlouvy s příslušnými 

vlastníky dopravní a technické infrastruktury a plánovací smlouvy v případech, 

kdy záměr vyžaduje nové vybudování nebo úpravu stávající dopravní a technické 

infrastruktury.   

Jedním ze základních podkladů připojovaných k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí je projektová dokumentace. Dokumentace musí být 

vypracována autorizovanou osobou, opatřena autorizačním razítkem, podpisem a 

v rozsahu podle přílohy vyhlášky o dokumentaci stavby.9 Na stavební úřad žadatel 

dokládá 3 paré projektové dokumentace. Pokud je záměr povolen stavebním 

úřadem, který je rovněž místně příslušným obecním úřadem, postačí doložit 

projektovou dokumentaci ve 2 paré. První paré si ponechává příslušný stavební 

úřad k archivaci, 2 paré je po ověření stavebním úřadem vráceno žadateli a 3 paré 

obdrží příslušná Obec, ve které je záměr umisťován. Po schválení záměru musí 

stavebník uchovávat ověřenou projektovou dokumentaci stavby spolu s 

vydaným a pravomocným povolením stavebního úřadu po celou dobu životnosti 

stavby.  

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení musí 

vždy obsahovat části: 

• A Průvodní zprávu 

• B Souhrnnou technickou zprávu 

• C Situační výkresy 

• D Výkresovou dokumentaci 

• E Dokladovou část 

 

Každá z povinně uvedených částí dokumentace a projektové dokumentace 

je samostatná, oddělitelná a dále členěná na jednotlivé položky s tím, že rozsah a 

obsah jejich položek musí vždy odpovídat konkrétně uvažovanému stavebnímu 

záměru, resp. druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 

provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

                                                 
9 Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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U předložené dokumentace pro územní řízení, stavební úřad zkoumá, zda 

byla vypracována projektantem, který má oprávnění zpracovávat části projektové 

dokumentace v rozsahu oboru popř. specializace jemu udělené autorizace. 

Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specifikace, opravňuje vykonávat 

vybrané činnosti ve výstavbě. Vybranými činnostmi je projektová činnost ve 

výstavbě, kterou se rozumí zpracování dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí, územních studií, územně analytických podkladů, stavebního povolení, 

provádění stavby, změn staveb apod., zahrnuje také odborné vedení provádění 

stavby. Osoby, kterým byla udělena autorizace v příslušném oboru, jsou 

autorizovaný architekt, inženýr a technik.  

Dokumentaci pro územní řízení může v celém rozsahu zpracovávat 

autorizovaný inženýr a architekt, s výjimkou technika. Autorizovaný technik 

může na základě svého oprávnění vypracovávat dokumentaci, jestliže přísluší celá 

jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro 

vydání územního rozhodnutí. Není – li autorizovaný technik způsobilý některé 

části projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejich zpracování 

přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, 

přičemž každý z nich odpovídá za jím zpracované řešení. Takovými mohou být 

např. autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr.  

Pro porovnání autorizovaný architekt může získat autorizaci pouze pro 

obor architekturu, územní plánování a krajinářskou architekturu, napříč tomu 

autorizovaný inženýr a technik má možnosti volit ze široké škály autorizovaných 

oborů od pozemních staveb, dopravních staveb, geotechniku, požární bezpečnost 

staveb apod.  Architekt je navíc oprávněn vypracovávat dokumentaci pro vydání 

územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci včetně územně plánovacích 

podkladů s výjimkou inženýrských staveb. Rozsah oboru, specializace, včetně 

oprávnění, které mohou autorizované osoby oprávněné provádět, uvádí rovněž 

zákon. 10 

 

 

                                                 
10 § 17, 18, 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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Autorizovaný technik má oprávnění vypracovat: 

• A Průvodní zprávu 

• B Souhrnnou technickou zprávu s výjimkou položek 

1. B/2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

2. B/2.6 c) Mechanická odolnost a stabilita 

3. B/2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

4. B/2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

5. B/2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

6. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

7. B.4 Dopravní řešení 

8. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

9. C Situační výkresy 

• D Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení 

s výjimkou položek 

10. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

11. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

12. D.1.4. Technika prostředí staveb 

13. D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Pokud stavební úřad po prostudování předložené žádosti a předložených 

dokladů zjistí, že žádost je úplná, má předepsané náležitosti a poskytuje 

dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území, oznámí 

opatřením zahájení územního řízení a nařídí ústní jednání s ohledáním na místě, je 

– li to účelné nejméně 15 dní předem.  Jestliže jsou stavebnímu úřadu poměry 

v území dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

záměru, upustí od ústního jednání a místního šetření a zároveň účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům stanoví lhůtu pro uplatnění námitek, připomínek a 

závazných stanovisek.  

Oznámení o zahájení řízení provádí stavební úřad v souladu se správním 

řádem, které se následně doručí známým účastníkům řízení a dotčeným správním 

orgánům. Účastníci řízení a dotčené orgány obdrží oznámení jednotlivě, nejde – li 

o řízení s velkým počtem účastníku, to pak oznámení o zahájení řízení obdrží 

vlastníci pozemků a staveb, na nichž se záměr „umisťuje“ jednotlivě spolu 

s dotčenými orgány a ostatním účastníkům se doručí veřejnou vyhláškou.  
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Účastníci územního řízení jsou podle stavebního zákona rozděleni do dvou 

skupin.11 První skupina je zastoupena hlavními účastníky, do kterých patří žadatel 

a obec. Kromě žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn, jsou dále pak rozlišováni vedlejší účastníci, jejichž vlastnická nebo 

jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich mohou být přímo dotčena 

požadovaným záměrem, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří 

mohou být vydaným rozhodnutím přímo dotčeni a osoby, o kterých tak stanovní 

zvláštní právní předpis. Stavební úřad v každé projednávané věci rozhodne o 

předpokládaném účastenství v územním řízení vždy na základě dvou podmínek. 

Základní podmínkou je existence vlastnického práva nebo věcného práva a druhá 

podmínka je přímé dotčení existujícího práva.  

V oznámení o zahájení územního řízení jsou dále pak účastníci řízení a 

dotčené orgány upozorněni na možnost nahlédnutí do podkladů pro vydání 

rozhodnutí a na lhůtu pro podání námitek a připomínek k podané žádosti o územní 

rozhodnutí, které mohou uplatnit. Ve stejně stanovené lhůtě mohou dotčené 

orgány uplatnit svá závazná stanoviska. Rovněž v oznámení stavební úřad řádně 

poučí účastníky řízení a dotčené orgány o tom, že k závazným stanoviskům a 

námitkám účastníkům řízení po uplynutí lhůty nebude přihlíženo. Současně 

stavební úřad oznámí účastníkům řízení v souladu se správním řádem možnost, 

vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ve věci projednávaného záměru 

a současně uvede lhůtu, dokdy tak mohou učinit.12 Po uplynutí těchto lhůt, 

stavební úřad vydává územní rozhodnutí. 

3.1 Územní rozhodnutí 

Územní rozhodnutí je písemně vyhotovené rozhodnutí, které má zákonem 

stanovené náležitosti13. Stavební úřad tímto rozhodnutím zakládá právo 

stavebníkovi umístit stavbu a mimo to stanoví druh a účel stavby, pozemky, na 

kterých se stavba umístí.  

Výrok územního rozhodnutí, kromě obecných náležitostí jako jsou 

identifikační údaje o žadateli, popis záměru včetně uvedení parcel, na kterých je 

                                                 
11 § 85 odst. 1 a 2 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
12 § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
13 § 68 odst. 1 – 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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záměr umisťován, obsahuje vždy schválení navrženého záměru a podmínky pro 

využití a ochranu území, umístění a provedení. Ve výroku, stavební úřad uvede 

podmínky vymezující stavební pozemek, umístění stavby na něm, podmínky pro 

projektovou přípravu stavby i podmínky vyplývající ze závazných stanovisek 

dotčených orgánů. Ve výrokové části je tedy obsaženo právní řešení otázky, která 

je předmětem správního řízení, což je v tomto případě vydání rozhodnutí o 

umístění stavby. Dále součástí výrokové části jsou i příslušná ustanovení právních 

předpisů, na jejichž základě bylo územní rozhodnutí vydáno.  

V odůvodnění, kromě podstatných náležitostí uvedených v oznámení, 

stavební úřad uvede doklady a podklady, ze kterých při konečném posuzování 

žádosti vycházel. Jedná se o veškeré vyjádření, stanoviska, dokumentace, 

smlouvy, posudky, průzkumy, zpravidla, vše, co je součástí spisu a podkladem 

pro umístění stavby. Stavební úřad v této části posuzuje také soulad s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, zejména 

s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot území, s požadavky stavebního zákon 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, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 

chráněných zájmů účastníků řízení. Dále pak při vymezování okruhu účastníků 

řízení posoudí, komu toto postavení přísluší a specifikuje na základě parcelních 

čísel pozemků, čísla popisného staveb, katastrálního území a názvu obce. 

Jestliže stavební úřad dospěje k závěru, že uskutečněním záměru nedojde 

k ohrožení veřejných zájmů, nepřiměřenému omezení či ohrožení práva a 

oprávněných zájmů účastníků řízení a navrhovaná stavba je v souladu s výše 

uvedenými požadavky a v průběhu řízení neshledá důvody bránící vydání 

územního rozhodnutí v rozsahu specifikovaném v podané žádosti, rozhodne 

způsobem uvedeným ve výroku územního rozhodnutí. V závěru výroku 

písemného územního rozhodnutí, stavební úřad označí v souladu se správním 

řádem všechny účastníky řízení. 14 

                                                 
14 § 69 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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V  poučení stavební úřad stanoví lhůtu platnosti rozhodnutí, i 

v odůvodněných případech popřípadě delší, než stanovuje stavební zákon a poučí 

účastníky řízení o možnostech odvolání ve lhůtě 15 dní od obdržení rozhodnutí, k 

příslušnému Krajskému úřadu, podáním u stavebního úřadu, který rozhodnutí 

vydal. Vhodné je i v této části uvést, zdali realizace stavby, jež je předmětem 

umístění, podléhá dalšímu povolení u obecného stavebního úřadu či speciálního 

úřadu, nebo pro realizaci postačí vydání pouze povolení o umístění.  

V části úředního dopisu, v němž se uvádí, komu byly písemnosti zaslány 

na vědomí, stavební úřad tedy uvede účastníky řízení a dotčené orgány, kteří 

jednotlivě obdrží územní rozhodnutí, popřípadě může uvést i výši správního 

poplatku za vydání rozhodnutí a uvedení jednotlivých položek sazabníku, podle 

kterých byl vyměřen. Jestliže stavební úřad doručuje veřejnou vyhláškou, uvedou 

se lhůty vyvěšení a svěšení na fyzické a elektronické úřední desce. Po uplynutí 

této lhůty se má za to, že rozhodnutí bylo řádně doručeno všech účastníkům. 

Rozhodnutí nabývá právní moci 15 dnem od oznámení doručení písemného 

rozhodnutí do rukou účastníka řízení. Po dni nabytí právní moci, stavební úřad 

písemné vyhotovení územního rozhodnutí opatří doložkou právní mocí a doručí 

žadateli spolu s ověřenou celkovou situací nebo projektovou dokumentaci. 

Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nově může stavební 

úřad stanovit lhůtu nejdéle na 5 let. Pokud nebylo započato s využitím území pro 

stanovený účel ve lhůtě platnosti a stavební úřad obdrží prohlášení žadatele o tom, 

že upustil od záměru, který je předmětem územního řízení, územní rozhodnutí 

pozbývá platnosti. Platnost územního rozhodnutí lze prodloužit na žádost u 

příslušeného stavebního úřadu, pokud jsou v ní doloženy uznatelné důvody. 

Následně stavební úřad důvody posoudí, a pokud je shledá jako opodstatněné, 

prodlouží platnost v územním řízení.  

Pokud záměr nevyžaduje projednání v územním řízení, stavební úřad může 

vydat územní souhlas, který ve stanovených případech nahrazuje územní 

rozhodnutí.  
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3.2 Územní souhlas 

Územní souhlas představuje nástroj územního plánování, který podstatně 

zjednodušuje přípravu staveb. Žádost o územní souhlas stavební úřad 

neprojednává v územním řízení a po jejím posouzení do 30 dnů vydá územní 

souhlas.  V žádosti stavební úřad požaduje uvést identifikační údaje o stavbě, 

pozemky dotčené záměrem, identifikační údaje žadatele, způsob jednání žadatele, 

popis záměru a posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zvláštního 

právního předpisu.15   

K žádosti je nutné přiložit doklady prokazující vlastnického právo, 

smlouvy nebo doklady o právu provést stavbu, závazná stanoviska, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné a dopravní 

infrastruktury a souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná věcná práva 

k sousedním pozemkům a stavbám na nich, které mají společnou mezující hranici 

s pozemkem, na kterém se záměr umisťuje. 

 Souhlas osob sousedních pozemků a těch, kteří mají k těmto pozemkům 

jiná nebo věcná práva, se nevyžaduje u staveb, které lze povolit v tzv. „volném 

režimu“, pokud jsou umisťovány min. ve vzdálenosti 2 m od hranic pozemků. 

Souhlasy s navrhovaným záměrem je nutné doložit na situačním výkrese. 

K žádosti rovněž stavební úřad nepožaduje doložit projektovou dokumentaci. 

Dokumentace záměru je v tomto případě nahrazena jednoduchým technickým 

popisem záměru s výkresy podle jeho charakteru, zejména postačí doložit 

technické zprávy, půdorysy, řez a pohledy u budov.  

Dojde-li stavební úřad k závěru, že žádost nebo záměr nesplňuje podmínky 

pro vydání územního souhlasu, má možnost rozhodnout o tom, že záměr bude 

projednán v rámci územního řízení. V opačném případě vydá územní souhlas. 

Územní souhlasem stavební úřad specifikuje záměr se zohledněním podmínek 

závazných stanovisek dotčených orgánů a odsouhlasí záměr z hlediska územního 

plánování. Vydáním územního souhlasu se též předpokládá, že pro případnou 

realizaci záměru budou splněny všechny ostatní požadavky, tzn., že záměr je 

bezkonfliktní.  Územní souhlas spolu s ověřeným situačním výkresem obdrží 

žadatel samostatně a po doručení žadateli nabývá právních účinků. Po nabytí 
                                                 
15 http://www.brusperk-mesto.cz/wp-content/uploads/formulare-vyhlaska-63/7.pdf 



15 
 

právních účinků zašle stavební úřad územní souhlas doložkou právních účinků 

také osobám, které daly souhlas k záměru, dotčeným orgánům a místě 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem příslušný k povolení 

stavby. Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání a jeho platnost na rozdíl 

od územního rozhodnutí nelze prodloužit.  Územní souhlas pozbývá platnosti, 

pokud žadatel upustí od záměru, ke kterému byl územní souhlas vydán.  

Stavby, které byly řádně umístěny, v rámci výše specifikovaných 

správních řízení a podléhají nadále povolení pro provedení, stavební úřad povolí 

ve stavebním řízení nebo vydá souhlas s ohlášením stavby.  

3.3 Správní poplatek 

 
Za vydání všech forem povolení o umístění stavby, tj. např. územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas je vybírán správní poplatek. Správní poplatek 

stavební úřad vybírá podle sazebníku16, který především stanovuje optimální výši 

sazby jednotlivých úkonů stavebních úřadů, přičemž jejich zpoplatnění by mělo 

odpovídat náročnosti činnosti stavebních úřadů.  

Výše správních poplatků u jednotlivých druhů územních rozhodnutí je 

dále členěna podle účelu, využití staveb nebo podle výměry území. Výše 

správních poplatků je stanovena v rozmezí od 300 Kč do 20 000 Kč a uvedena 

v příloze č. 2.  

Je-li územním rozhodnutím nebo územním souhlasem umisťováno více 

staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky, stavební úřad vybírá 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech 

této položky.  Za vydání územního souhlasu stavební úřad vybere poplatek ve 

výši poloviny sazby příslušného poplatku.17 

Správní poplatek může být zaplacen osobně v hotovosti na místně 

příslušném stavebním úřadě, který dané povolení vydal nebo stavební úřad 

vyhotoví platební výměr v souladu s daňovým řádem. Platebním výměrem 

stavební úřad předepíše žadateli za vydání povolení o umístění stavby celkovou 

                                                 
16 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
17 Poznámky položky 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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výši správního poplatku dle zákona o správních poplatcích18 a dle daňového 

řádu19, stanoví lhůtu pro zaplacení od obdržení platebního výměru a uvede číslo 

účtu včetně variabilního symbolu. Platební výměr má podobu rozhodnutí, 

obsahující výrok, odůvodnění a poučení. I v tomto rozhodnutí stavební úřad poučí 

v souladu se správním řádem žadatele o možnosti podání odvolání k příslušnému 

Krajskému úřadu, podáním učiněným u stavebního úřadu, který platební výměr 

vydal a upozorní na náležitosti, které případné odvolání musí mít. 20 

                                                 
18 § 5 odst. 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
19 § 163 odst. 3. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
20 § 81 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 37 
odst. 2 správního řádu 



17 
 

4 Stavební řízení 

V rámci stavebního řízení, příslušný stavební úřad zkoumá otázky 

zaměřené na věcnou stránku výstavby, její účinky na okolí, na dodržení obecných 

požadavků na výstavbu či na soulad s nástroji územního plánování. Stavební úřad 

ověří rovněž i účinky budoucího užívání stavby. Kladným výsledkem stavebního 

řízení je stavební povolení, zakládající právo stavbu uskutečnit. Jedná se o 

oprávnění stavbu realizovat nikoli však povinnost tak učinit.  

Stavební řízení je zahájeno u stavebního úřadu dnem doložení 

požadovaných podkladů, příloh a podáním žádosti o vydání stavebního povolení, 

která musí být stavebníkem písemně vyplněna na předepsaném tiskopise. Stavební 

úřad žádost a předložené podklady přezkoumá z hlediska jejich úplnosti, ale i 

z dalších zákonem stanovených hledisek.  

První část žádosti stavebního povolení je téměř shodná s žádostí o vydání 

územního rozhodnutí, je zaměřena na identifikační údaje stavebního záměru, 

místo a účel stavby, identifikaci stavebníka včetně kontaktu na něj pro případnou 

komunikaci. V žádosti je také nutné uvést, zda se jedná o novou stavbu, změnu 

dokončené stavby, soubor staveb apod., včetně jeho podrobnějšího popisu a 

uvedení popřípadě rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu na základě kterého 

byla navržená stavba již umístěna. V závěru žádosti je požadováno uvést 

pozemky, na kterých je záměr povolován, informaci o tom, kdo bude zhotovitel 

stavebního záměru, předpokládaný termín zahájení a dokončení atd. Žádost o 

stavební povolení je dostupná i na většině internetových stránek stavebních 

úřadů.21 

K žádosti o stavební povolení musí být stejně jako u územního řízení 

doloženy doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou 

provést stavbu, opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě. Doklad prokazující právo k pozemku nebo stavbě je podstatnou 

náležitostí, bez kterého nemůže stavební úřad vydat povolení. Aby bylo možné 

stavbu povolit, musí mít stavební úřad vždy prokázáno, že se jedná o stavbu 

oprávněnou a to tak, že stavebník má k pozemku či stavbě soukromoprávní titul.  

                                                 
21 http://www.brusperk-mesto.cz/wp-content/uploads/formulare-vyhlaska-63/9.pdf 
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Nezbytnou přílohou k žádosti je projektová dokumentace opět zpracovaná 

oprávněnou osobou, jelikož zpracování dokumentace pro vydání stavebního 

povolení je vybranou činností ve výstavbě, a může ji vykonávat pouze fyzická 

osoba, která získala oprávnění k výkonu podle příslušného zákona.22 Pokud 

doložená dokumentace nebude zpracována oprávněnou osobu, má stavební úřad 

speciální důvod stavební řízení zastavit podle stavebního zákona. Obsah a rozsah 

dokumentace musí být zpracován podle přílohy č. 5 příslušné vyhlášky.23 

Projektová dokumentace bude tedy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a 

dokumentaci objektů. Stavební úřad požaduje předložit dokumentaci ve 2 

vyhotovení, v případě, kdy není obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, je 

nutné doložit dokumentaci ve 3 vyhotoveních.  

Součástí dokladové části projektové dokumentace budou závazná 

stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jež jsou nezbytnou náležitosti 

žádosti o stavební povolení. Stavební úřad vždy při vedení řízení o povolení 

stavby postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránící veřejné 

zájmy podle zvláštních předpisů a obsah závazných stanovisek je vždy pro 

výrokovou část stavebního povolení závazný. Kromě závazných stanovisek je 

nutné doložit stejně jako v rámci územního řízení stanoviska vlastníků dopravní a 

technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, včetně uvedení jejich 

podmínek k výstavbě či zásahu do ochranného nebo bezpečnostního pásma.  

Z důvodu častěji se vyskytujících vážných závad konstrukcí, které vznikají 

při provádění stavby, je jednou z případných příloh žádosti také plán kontrolních 

prohlídek nebo plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 

jejího budoucího využití. Bude – li stavebník žádat o povolení stavby, na jejíž 

konstrukci se vztahuje požadavek provedení kontrol vyplývající z příslušných 

technických norem, musí být tato skutečnost z projektové dokumentace zřejmá a 

stavebně konstrukční řešení musí kromě technických zpráv, výkresové části a 

statického posudku obsahovat také plán kontroly spolehlivosti konstrukcí. 

Vzhledem k tomu, že statické a dynamické výpočty může provádět pouze 

                                                 
22 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona 
č. 275/1994 Sb. a zákona č. 224/2003 Sb. 
23 Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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autorizovaný inženýr, část D. 1.2 dokumentace, musí být zpracována 

autorizovaným inženýrem s oprávněním pro příslušný obor. Avšak ne každá 

projektová dokumentace bude plán spolehlivosti konstrukcí obsahovat, neboť 

rozsah jednotlivých dokumentací odpovídá druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, účelu využití, době trvání a stavebně technickému provedení včetně 

vlivu na životní prostředí.  

Pokud je žádost úplná, obsahuje podstatné náležitosti, tak jako projektová 

dokumentace a byly doloženy potřebné podklady vyhovující požadavkům 

uplatněnými dotčenými orgány a zároveň je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné 

vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby, stavební 

úřad opatřením zahájí stavební řízení a pokud je to účelné nařídí ústní jednání 

s ohledáním na místě. Před oznámením musí stavební úřad řádně individualizovat 

účastníky řízení, ale také okruh dotčených orgánů, které ve stavebním řízení 

spolupůsobí a chrání veřejné zájmy podle zvláštních zákonů. Pokud jsou 

stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby, upustí od ohledání na místě a ústního 

jednání. V oznámení pak stavební úřad umožní účastníkům řízení nahlédnout do 

pokladů pro vydání rozhodnutí a určí lhůtu pro podání námitek a připomínek. 

Rovněž účastníky poučí o podmínkách pro uplatňování námitek, tzn., ke kterým 

námitkám stavební úřad při svém rozhodování bude přihlížet a ke kterým 

nepřihlížet a dále o formálních požadavcích na uplatňované námitky. V poslední 

řadě upozorní na tzv. koncentrační zásadu, tzn., že stavební úřad nebude přihlížet 

k námitkám, které budou uplatněny po uplynutí stanovené lhůty nebo po skončení 

ústního jednání.  

Účastníkem stavebního řízení jsou kromě stavebníka, osoby mající 

k dotčeným pozemkům a stavbám, včetně sousedních pozemků a staveb, právo 

vlastnické nebo právo odpovídající věcnému břemeni.  Dalším účastníkem vedle 

stavebníka je také vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není – li sám 

stavebníkem. U dalších osob jejich účastenství v řízení závisí na přímé dotčenosti 

jejich vlastnického práva nebo práva vyplývající z věcného břemene. Účastníci 

řízení obdrží od stavebního úřadu písemné oznámení o zahájení stavebního řízení 

prostřednictvím pošty do vlastních rukou. V případě řízení s velkým počtem 

účastníku, tedy v případě, kdy počet účastníků je větší než 30, je doručováno 
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stavebníkovi a dotčeným osobám záměrem, poštou do vlastních rukou, dotčeným 

orgánům a organizacím datovými schránkami a ostatním účastníkům řízení 

veřejnou vyhláškou.  

 
4.1 Stavební povolení 

Stavební povolení je stejně jako územní rozhodnutí, druh správního 

rozhodnutí, v písemném vyhotovení a mající náležitosti dle správního řádu.24 

Stavebním povolení stavební úřad zakládá právo stavbu realizovat. 

Stavební povolení se skládá z několika částí a to z výroku, odůvodnění a 

poučení. Výroková část stavebního povolení obsahuje kromě základních 

obsahových náležitostí, jako jsou identifikační údaje o stavebníkovi, popis 

záměru, informace o vydaném územním rozhodnutí nebo územního souhlasu také 

podmínky pro provedení. Podmínky pro provedení stavební úřad stanoví 

z hlediska plynulosti stavby, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

odvádění povrchových vod atd. Dále zabezpečí ochranu veřejných zájmů 

vyplývající z podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, které se stanou 

nedílnou součástí výroku. Stavební úřad i podmínkami zabezpečí dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, požárně bezpečnostního řešení včetně 

požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem. V této 

části rovněž stavební úřad použil právní ustanovení, na základě kterých bylo 

rozhodováno a řešené otázky (povolení stavby), jež je předmětem řízení. 

V odůvodnění stavební úřad stejně tak jako v rámci územního řízení 

specifikuje podklady, ze kterých vycházel při posuzování stavby, vyhodnotí 

soulad s územně plánovací dokumentací, vymezí okruh účastníků řízení a 

opětovně uvede lhůty, do kterých měli účastnici řízení a dotčené orgány možnost 

uplatňovat námitky, připomínky a nahlížet do podkladů.  

V poučení stavební úřad poučí účastníky řízení o možnosti odvolání proti 

vydanému rozhodnutí, určí dobu platnosti a upozorní na pozbytí platnosti 

stavebního povolení včetně toho, že stavba nesmí být zahájena, dokud stavební 

povolení nenabude právní moci. V závěru rozhodnutí stavební úřad uvede přílohy, 

                                                 
24 § 68 odst. 1 – 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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které stavebník obdrží po dni nabytí právní moci stavebního povolení a 

specifikuje účastníky řízení včetně výše správního poplatku, který je nutný 

zaplatit za vydání rozhodnutí. Přílohou je ověřená projektová dokumentace a 

štítek „Stavba povolena“. Štítek obsahuje vyhláškou25 stanovené náležitosti jako 

je označení stavby, označení stavebníka, místo stavby, označení způsobu 

provádění stavby, termín pro dokončení stavby a číslo jednací stavebního 

povolení a datum vydání (právní moci). 

Stavební povolení má platnost 2 roky a stavební úřad oproti územnímu 

řízení nemůže ve stavebním povolení stanovit jinou dobu platnosti. Stavební 

povolení pozbude platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebyla stavba zahájena. V případě, že stavba nebyla zrealizována a stavebník 

vědomě ví, že do 2 let nebude schopen stavbu započít, může stavební úřad na 

odůvodněnou žádost stavebníka před uplynutím lhůty, prodloužit lhůtu platnosti 

stavebního povolení. 

4.2 Ohlášení stavby 

Postup při ohlašování staveb je méně formální, jednodušší a rychlejší než 

vedení klasického správního řízení a vydání rozhodnutí. Stavební zákon26 

obsahuje taxativní výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, 

které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Výše uvedené ustanovení lze aplikovat 

nejen na nové stavby, které splňují stanovené parametry, ale také na změny 

dokončených staveb za předpokladu, že stavebník při provádění navrhované 

změny stavby nepřekročí stanovené parametry. Z toho vyplývá, že pokud 

stavebník například provede přístavbu ke stávajícímu objektu a překročí 

přístavkem zastavěnou plochu 150 m2, nebude splněn jeden z parametrů a 

přístavbu nebude možné povolit na ohlášení, stavba bude vyžadovat stavební 

povolení.  

Ohlášení lze učinit na předepsaném formuláři27, který obsahuje veškeré 

náležitosti jako žádost o vydání stavebního povolení s výjimkou možnosti 

                                                 
25 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 
26 § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů 
27 http://www.brusperk-mesto.cz/wp-content/uploads/formulare-vyhlaska-63/8.pdf 
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označení provádění stavby nejen dodavatelským způsobem ale i svépomocí 

s uvedením stavebního dozoru. K ohlášení je stavebník povinen připojit 

projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou a v rozsahu stejně 

jako u stavebního povolení dle přílohy č. 5 příslušné vyhlášky.28 Opět stavební 

úřad požaduje doložit dokumentaci ve 2 paré popřípadě ve 3 paré. Dokladová část 

dokumentace musí obsahovat kromě dokladu prokazující vlastnické právo nebo 

právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku či stavbě také závazná stanoviska, vyjádření 

správců dopravní a technické infrastruktury, prohlášení stavebního dozoru pokud 

stavebník bude stavbu provádět svépomocí a souhlasy osob, které mají vlastnické 

nebo jiné právo k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na 

kterém má být navržený záměr uskutečněn. Souhlas s navrhovaným záměrem se 

vyznačuje na situačním výkrese.  

Jsou – li splněné zákonné podmínky a ohlášení je úplné, obsahuje 

předepsané náležitosti a jsou přiloženy požadované doklady, stavební úřad 

posoudí ohlašovaný záměr a ve lhůtě 30 dnů od jeho podání vydá souhlas 

s provedením ohlášené jednoduché stavby. Ohlašovaný záměr musí být v souladu 

s obecnými požadavky na využívání území, s technickými požadavky na stavby a 

obecnými technickými požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

Další podmínkou je soulad ohlášeného stavebního záměru s územním 

rozhodnutím nebo jinou formou územního posouzení. Stavební záměr musí být 

rovněž v souladu se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů. 

Pokud jsou stanoviska kompletní a souhlasná, avšak obsahují podmínky, stavební 

úřad může vydat písemný souhlas až tehdy, budou – li podmínky zapracovány a 

zohledněny v projektové dokumentaci či jiných podkladech. Pokud projektant tak 

neučiní, i když je povinen působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány, 

stavební úřad souhlas nevydá a rozhodne usnesením o provedení stavebního 

řízení. Jsou – li stanoviska nesouhlasná nebo nebyla doložena vůbec, stavební 

úřad považuje ohlášení za neúplné a souhlas rovněž nevydá. V neposlední řadě 

stavební úřad zkoumá, zda nebude provedením záměru dotčeno vlastnické právo 

nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob. Je- li tomu tak, souhlas 

                                                 
28 Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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vydá jen tehdy, pokud k ohlášení budou přiloženy písemné souhlasy dotčených 

osob s provedením stavby.  

Souhlas s provedením ohlášené jednoduché stavby stavební úřad doručí 

všem účastníkům řízení písemně prostřednictvím pošty. Souhlas nabývá právních 

účinků dnem doručení stavebníkovi a přílohu, kterou stavebník po nabytí právních 

účinků souhlasu obdrží, je ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba 

povolena“. Doba platnosti je shodná jako u stavebního povolení, neboť i rozsah 

prováděných staveb na ohlášení a na stavební povolení může být srovnatelný, 

rozdíl je v tom, že dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením může 

pozbýt platnosti dne, kdy stavební úřad obdržel sdělení stavebníka, že upustil od 

provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán, nebo stavba nebyla 

zahájena. 

 
4.3 Správní poplatek 

Vydání stavebního povolení a ohlášení je rovněž jako u územního 

povolování zpoplatněný úkon. Výši správního poplatku upravuje položka č. 18 

Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích.  

Výpis poplatků včetně výše částek je uvedena v příloze č. 3.  
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5 Společné územní a stavební řízení 

Stavební zákon také umožňuje stavebnímu úřadu vydat společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad může spojit územní a stavební 

řízení u všech staveb, které vyžadují stavební povolení a za předpokladu 

jednoznačných podmínek v území, tzn. jednoznačnost charakteru území, napojení 

na příslušnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod. Další 

podmínkou je schválený územní nebo regulační plán v území, ve kterém má být 

záměr umístěn. Jednoznačné by měly být i podmínky pro umístění, tak i pro 

provedení a užívání stavby. Nutno však zmínit, že stavební úřad má možnost 

územní a stavební řízení spojit, není však jeho povinností tato dvě řízení spojovat, 

tudíž je to vždy na uvážení stavebního úřadu zda řízení spojí či nikoliv.  

5.1 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

Pro postup ve spojeném řízení se použije obecná úprava společného řízení 

dle správního řádu29. Žádost o vydání společného rozhodnutí se podává se 

společnými obsahovými náležitostmi podle vyhlášky o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, spolu se společnou 

dokumentací, jejíž obsahové náležitosti jsou upraveny v příloze příslušné 

vyhlášky. 30  

V případě, že je žádost úplná a projednání schopná, stavební úřad 

k projednání žádosti nařídí ústní jednání, popřípadě může ze zákonných podmínek 

od něj upustit, přičemž následně v oznámení o zahájení společného řízení stanoví 

lhůtu nejméně 15 dní, které mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska. Postup ve společném řízení je přizpůsoben 

zásadám pro vedení územního a stavebního řízení a to i v případě doručování 

úkonů, kdy se postupuje obdobně jako v územní a stavebním řízení. Ve spojeném 

územním a stavebním řízení se vydává společné rozhodnutí obsahující dva 

oddělené výroky - samostatný výrok o umístění stavby, včetně podmínek pro 

umístění a rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení, a druhý pro 

stavební povolení, včetně stanovení podmínek pro provedení, užívání stavby, a 

rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení. Odůvodnění společného 
                                                 
29 § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
30 Příloha č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
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rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění obou výroků. Poučení o odvolání je nutné 

uvést proti jednotlivým výrokům, tzn. ke každému zvlášť. Vzhledem k tomu, že 

rozhodnutí obsahuje dva výroky, je možné podat odvolání, proti každému výroku 

zvlášť. Rozhodnutí nabývá právní moc 15 dnem od doručení rozhodnutí 

poslednímu účastníku řízení. Po nabytí právní moci obdrží žadatel ověřenou 

projektovou dokumentaci, rozhodnutí s doložkou právní moci a štítek „Stavba 

povolena“. Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky. Za vydání společného 

rozhodnutí vyměří stavební úřad podle zákona o správních poplatcích, správní 

poplatek jako za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
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6 Řízení o dodatečné povolení stavby 

Stavební úřad mimo výše uvedená řádná povolení umožňuje také za 

splnění zákonem stanovených podmínek vydat dodatečné povolení na stavbu, 

která byla provedena bez jakéhokoli rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 

jež by bylo vyžadováno stavebním zákonem. Řeč je o tzv. „černé stavbě“.  

6.1 Dodatečné povolení 

Stavebník popřípadě vlastník nepovolené stavby za takto vzniklých 

skutečností není v žádném případě zvýhodňován a k žádosti o dodatečné povolení 

stavby musí stavebnímu úřadu doložit veškeré doklady v rozsahu jako k řádnému 

povolení. Prvním úkonem stavebního úřadu v případě zjištění nepovolené stavby, 

je nařízení odstranění stavby z moci úřední. Odstranění stavby se nařizuje pouze 

vlastníku stavby. V oznámení zahájení řízení o odstranění stavby stavební úřad 

neukázněného stavebníka poučí o možnosti podání žádosti o dodatečné povolení 

stavby nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění. Pokud je žádost 

v zákonné lhůtě podána, řízení o odstranění stavby se přeruší a po doložení 

projektové dokumentace a dalších podkladů rozsahem a obsahem stejně jako u 

„povolení“ jež by stavba vyžadovala, stavební úřad opatřením oznámí zahájení 

řízení o dodatečné povolení stavby. Účastníci řízení dodatečného povolení stavby 

jsou osoby, které by byly účastníky jak stavebního tak územního řízení. 

V oznámení stavební úřad uvede možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání 

rozhodnutí, lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek známým účastníkům řízení 

a dotčeným správním orgánům a současně k projednání předložené žádosti nařídí 

ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Námitky a připomínky mohou být ze 

strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny nejpozději při ústním 

jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Pro zapsání skutečností v rámci ústního jednání 

spojeného s ohledáním na místě, stavební úřad připraví protokol. Následně po 

kontrolní prohlídce stavební úřad vydává rozhodnutí, ve kterém mimo jiné stanoví 

podmínky pro dokončení stavby a další výše zmiňované náležitosti v rámci 

řádného postupu povolování. Vůči vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání 

do 15 dnů od jeho oznámení. Po pravomocném rozhodnutí obdrží vlastník stavby 

ověřenou projektovou dokumentaci, doložku právní moci a přerušené řízení o 
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odstranění stavby, stavební úřad zastaví. Vydání dodatečného povolení je rovněž 

zpoplatněný úkon.  
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7 Veřejnoprávní smlouva 

Kromě běžných způsobu umístění a povolení stavby lze mimo to využít i 

veřejnoprávní smlouvu, kterou lze nahradit územní rozhodnutí, stavební povolení 

popřípadě společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento druh povolení 

je u stavebních úřadů velice vítaný, už jen z toho důvodu, že značně odpadá riziko 

případného odvolání, jelikož návrh bývá nejčastěji se všemi účastníky předběžně 

projednán.  

Pokud se stavebník rozhodne veřejnoprávní smlouvu (dále jen VPS) 

využít, musí být sám aktivní a předloží stavebnímu úřadu písemný návrh smlouvy 

s náležitostmi a přílohami v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně a 

prováděcím právnímu předpisu. Projektová dokumentace se přikládá v potřebném 

počtu a ve stejném rozsahu, jako k  povolení, které je veřejnoprávní smlouvou 

nahrazeno. Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat základní náležitosti jako 

označení smluvních strach, základní údaje o požadovaném záměru a jeho rozsahu, 

podmínky pro umístění, provádění či užívání a označení třetích osob, které by 

byly účastníky daného řízení, pokud by bylo vedeno. Po předložení návrhu, 

stavební úřad má k dispozici 30 dnů na jeho posouzení, na základě kterého jej 

příjme či odmítne. Stavební úřad je však v postavení jedné ze smluvních stran a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy je pouze jeho možností, nýbrž ne povinností. 

Smlouva nesmí být uzavřena v rozporu s právními předpisy, jelikož stavební úřad 

je tou smluvní stranou, která garantuje soulad s veřejným zájmem.  

Je – li návrh VPS stavebním úřadem přijat, smlouvu za stavební úřad 

podepíše ta osoba, která je oprávněna za správní orgán k uzavírání těchto 

smluvních aktů. Dále smlouvu podepíše stavebník jako druhá smluvní strana a 

všechny třetí osoby, které by byly vedle stavebníka účastníky běžného řízení, 

pokud by bylo vedeno. Pro obstarání souhlasu není stanovena lhůta. Stavební 

zákon zároveň neřeší jeho formu, formulaci ani to, na jaké listině by měl být 

udělen. Správní řád udává pouze tu podmínku a to jeho písemnou formu.  

Stavba na základě veřejnoprávní smlouvy může být prováděna až 

v případě, kdy je účinná, nikoli uzavřená a platná. Tuto vlastnost smlouva získává 

až v momentě, kdy jsou připojeny všechny souhlasy třetích osob. Stavební úřad 
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účinnost neurčuje, nýbrž vyznačí, kdy došlo k zákonem dané právní skutečnosti. 

Účinnost se identifikuje datem, kdy byl získán souhlas poslední ze třetích osob. 

Stavební úřad vyznačí účinnost na vyhotovení veřejnoprávní smlouvy, které patří 

stavebníkovi, tak i na vyhotovení, které sám ukládá, popřípadě na vyhotovení 

VPS pro obecní úřad není – li v místě stavby stavebním úřadem. Dnem 

následujícím po účinnosti začíná běžet dvouletá lhůta, jejímž uplynutím účinky 

veřejnoprávní smlouvy zanikají.  Účinky veřejnoprávní smlouvy může stavební 

úřad prodloužit na návrh stavebníka před uplynutím doby. Od uzavřené a účinné 

smlouvy má možnost odstoupit pouze jedna smluvní strana a to stavebník a pouze 

za podmínky, že stavbu ještě nezahájil.  

Za uzavření veřejnoprávní smlouvy je vybírán správní poplatek ve výši 

poloviny sazby příslušného poplatku. Po uhrazení a vyznačené účinnosti stavební 

úřad předloží stavebníkovi štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou 

dokumentaci.  
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8 Oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora 

Mimo jiná povolená má stavebník možnost uzavřít smlouvu 

s autorizovaným inspektorem, který provede tzv. zkrácené stavební řízení, 

posoudí projektovou dokumentaci stavby místo stavebního úřadu (dále jen SÚ) a 

vydá certifikát, jehož oznámení SÚ má stejnou účinnost jako stavební povolení 

vydané stavebním úřadem. Autorizovaný inspektor však může posoudit pouze 

stavby, které nejsou označeny zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilé 

k posouzení autorizovaným inspektorem (například některá vodní díla) nebo 

označeny stavebním úřadem v územním rozhodnutí jako stavby, které mají 

významný vliv na životní prostředí, na jiné pozemky a na stavby se společnou 

hranicí se stavebním pozemkem.  

Po uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor (dál jen AI) povinen tuto 

skutečnost oznámit stavebnímu úřadu a to bez zbytečného odkladu. Zákonem není 

stavební úřad pověřen k tomu, aby obsah smlouvy kontroloval nebo do něj 

zasahoval, avšak má-li oznámení splnit svůj účel, mělo by bezesporu obsahovat 

identifikační údaje o stavebníkovi a základní údaje o stavbě, jejíž projektovou 

dokumentaci bude autorizovaný inspektor kontrolovat a ověřovat.   

K oznámení, které se podává na příslušném formuláři31, stavebník přikládá 

certifikát autorizovaného inspektora, projektovou dokumentaci v jednom 

vyhotovení, pokud – li není obecný úřad stavebním úřadem, pak ve 2 paré, plán 

kontrolních prohlídek stavby, doklad prokazující vlastnické právo nebo právo 

založené smlouvou provést stavbu, závazná stanoviska, rozhodnutí či vyjádření 

dotčených orgánů, organizací a vlastníků dopravní a technické infrastruktury a 

souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, kdyby bylo vedeno. 

Závazná stanoviska dotčených orgánu k oznámení nemusí být přiložena, jak tomu 

bývalo dříve souhlasná, ale mohou být v nich uplatněny požadavky, jejichž 

splnění osvědčuje AI vydaným certifikátem. Souhlasy osob, dávající svůj souhlas 

s provedením nemusí být úředně ověřeny avšak přehledně vyznačeny 

v rozhodující výkresové části projektové dokumentace. V případě pochybností a 

možnosti dopuštění chyby při vymezování těchto osob, může autorizovaný 
                                                 
31 http://www.brusperk-mesto.cz/wp-content/uploads/formulare-vyhlaska-63/10.pdf 
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inspektor nebo stavebník požádat stavební úřad o informaci o osobách, které by 

připadaly v úvahu.  

Certifikátem autorizovaný inspektor osvědčuje, že navrhovaná stavba a 

k ní připojené výše citované doklady splňují zákonem stanovené podmínky pro 

provádění jako je soulad projektové dokumentace s územně plánovací 

dokumentací, územním rozhodnutím, obecnými požadavky na výstavbu, zajištění 

přístupu, vybudování technické a dopravní infrastruktury apod.  Certifikát musí 

obsahovat identifikační údaje stavebníka, projektové dokumentace, druh, účel a 

dobu trvání stavby včetně podrobného popisu posouzení navrhované stavby 

s uvedením, zda jsou výše zmíněné zákonem stanovené podmínky splněny či 

respektovány. Na projektovou dokumentaci autorizovaný inspektor vyznačí 

skutečnost o jejím posouzení, uvede své jméno, příjmení, datum vystavení 

certifikátu a opatří je svým podpisem a otiskem razítka s malým státním znakem.  

Oznámení záměru s certifikátem AI je povinen stavební úřad vyvěsit na 

úřední desce po dobu 30 dnů a v souvislosti s tímto úkonem zároveň informovat o 

tom, kde lze nahlížet do podkladů, které byly připojeny k oznámení, které osoby 

mohou nahlížet do spisu, do kdy je možné podávat námitky a k jakým námitkám 

nebude přihlíženo. Do lhůty 30 dní mohou být uplatněny námitky osob a výhrady 

stavebního úřadu nebo dotčených orgánů či organizací. Po uplynutí 30 denní lhůty 

vzniká stavebníkovi právo provést oznámený záměr, pokud v ní nebyly uplatněny 

námitky ani výhrady. Pokud v rámci této lhůty byly námitky a výhrady uplatněny, 

stavebníkovi právo provést záměr nevzniká, o této skutečnosti je ze strany 

stavebního úřadu informován a do 15 dnů je věc předložena správnímu 

odvolacímu orgánu. Správní odvolací orgán rozhodne na základě podkladů, které 

byly předloženy stavebnímu úřadu spolu s námitkami, popřípadě výhradami. 

Rozhodnutí pak obdrží stavebník, autorizovaný inspektor a osoby, které námitky 

podaly. Navíc pak i stavební úřad, u kterého bude spis uložen a dotčený orgán, 

který byl autorem výhrad. Právo provést oznámený záměr vznikne dnem 

následujícím po dni, kdy bylo rozhodnutí stavebníkovi doručeno. Dnem 

následujícím pod dni, kdy stavebníkovi vzniklo právo provést záměr, začíná běžet 

2 letá lhůta, ve které musí být stavba zahájena, jinak právo zanikne. Před 

uplynutím této 2 leté lhůty je možné zažádat na odůvodněnou žádost o 

prodloužení. 
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9 Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění 
staveb 

Základní povinnosti stavebníka jsou stavebním zákonem podávány 

v širším a obecném pojetí a z různých úhlů pohledů. Kromě oprávnění má 

stavebník i řadu povinností a povinnost nést odpovědnost při přípravě a provádění 

stavby bez ohledu na to, na jakém pozemku a jaký stavební záměr provádí.  

9.1 Povinnosti stavebníka 

Za stavebníka je možné označit „velkého“ investora většinou realizujícího 

často rozsáhlé a nákladné soubory staveb, tak na druhé straně „malého“ 

stavebníka, který si sám staví pro sebe zcela jednoduchou stavbu, která mnohdy 

nevyžaduje ani povolení či ohlášení stavebního úřadu. Ať už se tedy jedná o 

velkého investora či drobného investora, povinnosti pro ně platí stejným dílem. 

Taxativní výčet základních povinností stavebníka jsou upraveny v ustanovení 

„stavebník“ stavebního zákona.32 Z povinností tak uvedených je na místě 

zdůraznit zejména šetrnost k sousedství a povinnost vyrozumět v časovém 

předstihu před zahájením prací na stavbě dotčené vlastníky sousedních pozemků a 

staveb. Při výstavbě nesmí stavebník stavět na úkor sousedů, neobestavovat jejich 

hranice, nezastiňovat jejich pozemky, nerušit je hlukem, prachem, kouřem, 

nepoškozovat jejich porosty a neomezovat jim přístupové cesty. K projednání 

záměru má stavebník tradiční a samozřejmou povinnost, opatřit dokumentaci. 

Stavební zákon zakotvuje povinnosti při přípravě a provádění i v jiných 

ustanoveních. Mezi další povinnosti patří: 

• ohlašovat nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby anebo 

archeologických nálezů 

• staví – li stavebník sám, musí vést stavební deník nebo jednoduchý 

záznam o stavbě 

• při provádění zemních prací je stavebník povinen opatřit si informace o 

podzemních stavbách technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu 

                                                 
32 § 152 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
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• stavby byť jen zčásti financovaných z veřejných rozpočtů a realizovaných 

dodavatelským způsobem musí mít zajištěny odborný technický dozor nad 

jejich prováděním 

• při provádění záměru na území s archeologickými nálezy má povinnost 

stavebník oznámit archeologickému ústavu a umožnit mu nebo jiné 

oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum 

Veškeré výše uvedené povinnosti jsou pod sankcí s pokutami do 500 000 Kč. 

9.2 Stavební deník 

Tradiční a v praxi osvědčený dokument provázející proces realizace 

stavby. Povinnost a řádné vedení stavebního deníku je důležité zejména z důvodů 

stavebně bezpečnostních, ale také při řešení případných reklamací a sporů mezi 

stavebníkem, projektantem a zhotovitelem stavby. U většiny staveb, prováděné na 

základě ohlášení, postačí vést jednoduchý záznam o stavbě a to bez ohledu na to, 

jestli jsou prováděny svépomocí nebo dodavatelským způsobem. Údaje týkající se 

provádění stavby musí být zapisovány pravidelně, čímž je tedy míněno 

každodenně. U technických staveb může stavební úřad souhlasit s prováděním 

záznamů ve lhůtách delších, nejdéle však jedenkrát za týden. Pro vedení 

jednoduchého záznamu o stavbě nejsou časové intervaly určeny, musí být však 

takové, aby reálně zachycovaly například týdenní průběh výstavby. Stavby 

nevyžadující umístění ani povolení rovněž nevyžadují vedení stavebního deníku 

nebo jednoduchého záznamu o stavbě. Význam stavebního deníku je zdůrazňován 

i tím, že zápisem do něj je stavební úřad oprávněn schvalovat rozhodnutí na místě 

týkající se například menších a nepodstatných změn stavby před jejím 

dokončením.  

Výčet osob, které jsou oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku 

a jednoduchého záznamu jsou s výjimkou uvedeny v ustanovení „stavební deník“ 

ve stavebním zákoně.33 Další nejmenované osoby oprávněné provádět zápis jsou 

uvedeny v řadě zákonů související se stavebním zákonem a tvořící jeho „právní 

okolí“. Namátkou lze jako oprávněné osoby uvést příslušníky Hasičského 

záchranného sboru, Česká inspekce životního prostředí, pracovníky krajských 

                                                 
33 § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
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hygienických stanic aj. Stavební deník (jednoduchý záznam) musí být vždy na 

stavbě samotné přístupný i to i v případě kontrolní prohlídky stavebního úřadu, 

který může zkontrolovat i jeho řádné a správné vedení. Specifikace zapisujících 

údajů, jakož i podrobnosti jeho vedení a další náležitosti jsou obsaženy v příloze 

příslušné vyhlášky.34 Stavebník je od dokončení stavby popřípadě vydání 

kolaudačního souhlasu, následně povinen uchovávat stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě minimálně po dobu deseti let. Povinnost vést a 

uchovávat stavební deník (jednoduchý záznam) je pod „sankcí“. Stavební úřad 

může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.  

 

                                                 
34 Příloha č. 9 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. 
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10 Užívání staveb 

Dokončenou stavbu lze užívat na základě udělení souhlasu stavebního 

úřadu s užíváním nebo na základě vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační 

souhlas se vydává pouze v případě, kdy budoucí uživatelé nemohou ovlivnit 

vlastnosti kolaudované stavby.  

 
10.1 Souhlas s užíváním stavby 

Nejedná – li se o stavbu, která k užívání vyžaduje kolaudační souhlas, má 

stavebník povinnost oznámit užívání dokončené stavby včas a to nejméně 30 dní 

před započetím užívání. Oznámení o užívání stavby stavebník žádá na 

předepsaném tiskopisu, ve kterém kromě základních identifikačních údajů stejně 

jako u předešlých žádostí, uvede základní informace o rozhodnutích nebo 

opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena, informace o tom, zda stavby 

byla provedena s odchylkami včetně odůvodnění provedených změn, v závěru 

žádosti stavebník uvede předpokládaný termín dokončení a užívání stavby. 

Přílohou k žádosti jsou zpravidla doklady o výsledcích měření a zkoušek, 

geometrický plán zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, 

závazná stanoviska dotčených orgánů a jiné doklady stanovené z povolení stavby. 

Jedná se však o velice obecný výčet dokladů nutných ke zkolaudování stavby, vše 

vychází z povahy a účelu stavby. Dokumentace skutečného provedení se nemusí 

dokládat, došlo – li k nepodstatným odchylkám. Povinnost přiložit geometrický 

plán se vztahuje na stavby, které musí být zaevidovány v katastru nemovitostí. U 

staveb dopravní a technické infrastruktury musí být vždy přiložena geodetická 

část dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové 

a výškové určení dokončené stavby. 

Stavební zákon však stavebníkům umožňuje provést dokončovací práce 

včetně povinných zkoušek a měření až po oznámení stavebnímu úřadu. Nejlepší 

variantou pro stavební úřad je však k žádosti přiložit veškeré doklady, které má 

stavebník ke kolaudaci k dispozici, aby stavební úřad měl dostatek času vše do 

závěrečné kontrolní prohlídky řádně prostudovat. Obecný seznam běžných 

dokladů ke kolaudaci stavby je uveden v příloze č. 4.  
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Po prostudování dokladů, stavební úřad provede šetření na místě samém za 

přítomnosti stavebníka. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být oznámena a 

konána v předstihu před uplynutím 30 denní lhůty. Termín konání je také možné 

dohodnout se stavebníkem při podání žádosti. Na místě samém je vhodné stav 

dokončené stavby započít venkovní prohlídkou. V první řadě stavební úřad ověří, 

zda umístění sítí a povolené venkovní objekty souhlasí s projektovou 

dokumentací. Dále je nutné zkontrolovat, zda na některých vyvýšených místech, 

jak u objektu tak okolním terénu kolem objektu nehrozí pád z výšky větší než 50 

cm, velký důraz je kladen i na kontrolu venkovního schodiště a jeho zábradlí. 

Dále může být stavebním úřadem kontrolováno, zda byly provedeny větrací 

otvory v garáži, která je funkčně propojena s RD, zda je proveden hromosvod, 

jestli se nezměnil vzhled objektu. Po venkovní prohlídce následně stavební úřad 

zkontroluje vnitřní dispozici stavby, provedení schodiště včetně zábradlí, správné 

umístění autonomní detekce a signalizace dle požárně bezpečnostního řešení a 

vybavení objektu hasicím přístrojem s uvedenou hasící schopností rovněž dle 

požárně bezpečnostního řešení. Pro názorný příklad, běžný rodinný dům musí být 

vybaven 6 kg hasicím přístrojem s hasící schopností 34A, pokud je RD funkčně 

propojen s garáží nebo garáž stojí samostatně na pozemku RD je nutné mít objekt 

vybaven druhým hasicím přístrojem s hasící schopností 183B, který je vhodný pro 

hašení kapalných látek. Veškeré zjištěné skutečnosti při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavební úřad zapisuje do kontrolního protokolu, který si připravil před 

konáním samotné prohlídky. V kontrolním protokolu jsou kromě identifikačních 

údajů stavebníka a příslušného referenta stavebního úřadu uvedeny také doklady, 

které byly doloženy ke kolaudaci stavby, zjištěné skutečnosti na místě samém 

včetně, nedodělků a jejich termíny k dokončení, závěrečné stanovisko stavebního 

úřadu a možné námitky a připomínky účastníků. Při závěru kontrolní prohlídky, 

referent stavebního úřadu přečte nahlas a srozumitelně před všemi účastníky 

protokol a vše, co v něm uvedl. Při uzavření protokolu, se uvede přesná hodina, 

kdy byla kontrolní prohlídka ukončena a účastníků.  

Zjistí - li však stavební úřad v rámci kontrolní prohlídky, že nebyly 

splněny zákonem stanovené podmínky35 a stavba tak není schopna samostatného 

                                                 
35 § 119 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
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užívání nebo je stavba užívána bez oznámení může stavební úřad vydat 

rozhodnutí a zakázat její užívání. Z rozhodnutí, které stavební úřad vydal, musí 

být patrné, jaké nedostatky stavební úřad shledal pro to, aby mohl užívání zakázat. 

Lhůtu k odstranění nedostatků, ale v rozhodnutí nestanoví, to už záleží jen na 

stavebníkovi, protože čím dřív nedostatky odstraní, tím dříve může získat písemný 

souhlas stavebního úřadu, že stavbu lze užívat. 

Pokud je stavba schopna samostatného a bezpečného užívání, stavební 

úřad na kopii žádosti o oznámení vyznačí datum užívání, jméno a příjmení 

oprávněné úřední osoby, číslo jednací a otisk úředního razítka. Vzhledem 

k nesčetným problematickým situacím vzniklých se zápisem staveb do katastru 

nemovitostí, stavební úřad vydává k souhlasu s užíváním stavby sdělení, ve 

kterém uvede datum, ke kterému vzniklo právo stavbu užívat včetně uvedení čísla 

popisného nebo čísla evidenčního. O přidělení čísla popisného/evidenčního pro 

novou budovu, nežádá stavebník, nýbrž se jedná výhradně o povinnost stavebního 

úřadu, aby k tomu příslušný obecný úřad vyzval.  

Zkolaudováním stavby však práce stavebního úřadu nekončí. Stavební 

úřad je editorem údajů tzn., že zapisuje zákonem stanovené údaje do základního 

registru územní identifikace adres a nemovitostí. Dokončená stavby musí být tedy 

zapsána do registru územní identifikace, což představuje ze všeho nejdříve ve 

výše zmiňovaném programu, založit stavební objekt, ke kterému je nutné přiřadit 

informace jako je: 

• číslo domovní, část obce, parcela, 

• datum dokončení, 

• způsob využití,  

• zastavěná, podlahová plocha, obestavěný prostor 

• počet bytů, výtah, druh konstrukce 

• způsob vytápění, přípojka elektrické energie, přípojka vodovodu, přípojka 

kanalizační sítě a přípojka plynu. 

Po uložení změn, program k takto stanovenému objektu přiřadí kód, který 

bude klíčový pro další úkon související s vyplňováním výkazu Stav 7 – 99 pro 

Český statistický úřad. K založenému stavebnímu objektu je nutné dále určit 
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polohu definičního bodu stavby, který je zapisován do potvrzeného 

geometrického plánu zaevidovaného v katastru nemovitostí v elektronické 

podobě. Poloha definičního bodu se umisťuje uvnitř stavebního objektu zpravidla 

uvnitř jeho těžiště. Definiční bod ke stavbě přiřadí volební okrsek. Kromě 

stavebního objektu je nutné založit adresního místo dokončené stavby. 

K adresnímu místu je nutné přiřadit kód stavebního objektu, číslo domovní 

popřípadě ulici. Po uložení, program automaticky objektu přiřadí příslušnou 

poštu. Stejně jako u stavebního objektu musí být zaveden definiční bod adresního 

místa, který je také zapisován do potvrzeného geometrického plánu 

zaevidovaného v katastru nemovitostí v elektronické podobě. Poloha definičního 

bodu adresního místa se umístí uvnitř stavebního objektu v místě vchodu z ulice 

nebo veřejného prostranství. Takto určený bod bude sloužit jako informace pro 

příjezd hasičského záchranného sboru a záchranné zdravotnické služby. Veškeré 

zapsané změny se poté překontrolují a předají ke schválení.  

Dokončená stavba, které bylo přiděleno číslo popisné/evidenční, musí být 

dále nahlášena v rámci statistického zjišťování o dokončených budovách a bytech, 

Českému statistickému úřadu. Stavební úřad je povinen vyplnit statistický výkaz a 

zaslat jej do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s 

užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení, na příslušnou 

adresu statistického úřadu. Ve statistickém výkazu 7 - 99 musí stavební úřad 

specifikovat kód stavebního objektu, identifikační údaje referenta stavebního 

úřadu vyplňující výkaz, jméno a příjemní stavebníka, základní údaje vztahující se 

k hodnotě stavby, lhůtě výstavby, připojení na plyn, vytápění, energetickou třídu 

účinnosti a druh svislé nosné konstrukce a informaci o bytových prostorech a 

počtu bytů.  

Tímto veškeré úkony související s udělením souhlasu s užíváním stavby ze 

strany stavebního úřadu končí a spis je možné zarchivovat.  

10.2 Kolaudační souhlas 

Dokončené stavby, které nelze užívat na základě souhlasu s užíváním 

vyžadují vydání kolaudačního souhlasu. Kritériem pro vydání kolaudačního 

souhlasu je, že budoucí uživatel stavby nemůže ovlivnit její vlastnosti, jako např. 

budoucí uživatel stavby nevybíral projektanta pro výstavbu, tím pádem nemohl 
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ovlivnit projektové řešení stavby, materiály na stavbě apod. Příklady staveb, 

jejichž vlastnosti budoucí uživatel nemůže ovlivnit, jsou školy, nemocnice, stavby 

pro obchod a průmysl, ubytovací zařízení atd. O vydání kolaudačního souhlasu 

musí stavebník požádat na předepsaném tiskopisu s veškerými náležitostmi jako 

tomu je u žádosti o udělení souhlasu s užíváním, s výjimkou přidání VII bodu v 

žádosti, ve kterém jsou uvedeny údaje o zkušebním provozu, jestli byl stavební 

úřadem povolen či ne a popřípadě jak dlouho trval. Zároveň stavební úřad určí 

podklady, které je nutno předložit při závěrečné kontrolní prohlídce. Může jít 

například o ověřenou projektovou dokumentaci stavby, dokumentace pro 

provádění stavby byla – li pořízena, doklady o provedených zkouškách a měření, 

výsledky zkušebního provozu a jiné.  

Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavební úřad 

provede do 15 dní od přijetí žádosti. V oznámení stavební úřad stanoví datum 

konání závěrečné prohlídky a připraví si protokol. Průběh kontroly stavby a zápis 

do protokolu příslušným referentem stavebního úřadu je shodný jako u oznámení 

užívání stavby. Stavba bezpečná a schopná samostatného užívání může být 

užívána až po udělení kolaudačního souhlasu, který nabývá právních účinků dnem 

doručení stavebníkovi, a i když není formálně správním rozhodnutím, po 

materiální stránce povahu rozhodnutí má, jelikož se jím zakládá právo užívat 

stavbu k účelu, pro který byla povolena. Po nabytí právních účinků kolaudačního 

souhlasu, stavební úřad zažádá obecní úřad o přidělení čísla 

popisného/evidenčního, zapíše stavbu do registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí (dále jen RUIAN) a odešle českému statistickému úřadu výkaz o 

dokončeném objektu.  
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11 Zápis do katastru nemovitostí 

Po udělení souhlasu s užíváním nebo kolaudačního souhlasu stavebního 

úřadu, je stavebník povinen spolu s geometrickým plánem stavby, na kterém je 

geodeticky stavba zaměřena, s dokladem o přidělení čísla popisného/evidenčního 

a povolením užívání stavby, podat návrh na vklad do katastru nemovitostí u 

příslušného katastrálního úřadu. 

11.1 Vklad do katastru nemovitostí 

Návrh na vklad podává ten, jehož právo vzniká, mění se, zaniká, rozšiřuje 

nebo omezuje, kterýkoliv z nich, případně všechny dotčené osoby. Jako vlastník 

novostavby se pak do katastru nemovitostí zapíše ta osoba, která je v kolaudačním 

rozhodnutí nebo v souhlasu s užíváním uvedena jako stavebník.  Katastrální úřady 

vždy doporučují, aby návrh na vklad podepsaly všechny dotčené osoby, neboť se 

tak urychlí vyřízení daných věcí. Vhodné je i uvádět kontaktní údaje pro urychlení 

komunikace v případě, kdy návrh na vklad bude mít nedostatky a účastníky bude 

potřeba informovat.  

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí (dále jen 

KN) musí být podán na předepsaném listinném formuláři, jehož náležitosti jsou 

stanoveny příslušnou vyhláškou36 nebo na formuláři v elektronické podobě. 

Katastrální úřad tedy umožňuje i využití online aplikace pro vyplnění návrhu na 

vklad, která návrhem provede krok za krokem a v závěru vygeneruje hotový 

návrh na vklad k tisku. Vygenerovaný návrh na vklad prostřednictvím 

elektronické aplikace musí být opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Návrh 

na zahájení řízení o povolení vkladu do KN se podává na katastrálním úřadě, 

místně příslušném podle místa, kde se nemovitost nachází. K návrhu na zahájení 

řízení o povolení vkladu musí být doloženy přílohy jako:  

• 1x listina, na základě které má být právo zapsáno do katastru 

nemovitosti (v některých případech, kdy je nutné předmět návrhu na 

vklad zobrazit do katastrální mapy, součástí listiny je geometrický 

                                                 
36 vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o 
povolení vkladu 
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plán) – u novostavby RD bude vkladovou listinou souhlas s užíváním 

stavby, jehož nedílnou součástí bude geometrický plán 

• Úředně ověřená plná moc, je-li účastník řízení zastupován 

• Výpisy z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku 

pokud byl návrh na vklad podán právnickou osobou a výpis není 

možné získat dálkovým způsobem 

• Jiné další listiny vyplývající z jiných právních předpisů 

Všechny uvedené listiny musí být předloženy katastrálnímu úřadu v 

originále nebo v úředně ověřené kopii. Není – li k návrhu přiložena vkladová 

listina v originále nebo její úředně ověřený opis, k návrhu se nepřihlíží. 

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu lze podat osobně u věcně a 

místně příslušného katastrálního úřadu nebo zaslat elektronicky se zaručeným 

elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Náležitostmi 

návrhu na vklad jsou: označení účastníků řízení, označení katastrálního úřadu, 

označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána do katastru nemovitostí 

a podpis navrhovatele. Vkladové řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na vklad 

došel věcně a místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Jestliže jsou podmínky pro 

povolení vkladu splněny, katastrální úřad uvědomí navrhovatele o změně 

dotčených právních poměrů prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným 

dopisem do vlastních rukou a vyznačí v katastru nemovitostí po dobu 20 dní 

plombu, která vyjadřuje skutečnost, že práva jsou opravdu dotčena změnou. Po 

uplynutí 20 denní lhůty je povinen katastrální úřad rozhodnout o vkladu do KN. 

Neshledá – li katastrální úřad v návrhu na vklad vady a má všechny zákonem 

požadované náležitosti, přílohy, je povinen katastrální úřad navrhovanému vkladu 

vyhovět, tedy rozhodnout o povolení vkladu a provést vklad. Pokud se 

rozhodnutím vklad povoluje a je zcela vyhověno návrhu na povolení vkladu, 

rozhodnutí se písemně nevyhotovuje a poznamená se do spisu. Poznamenáním do 

spisu se stává pravomocným. Následně provede katastrální úřad vklad na základě 

pravomocného rozhodnutí bez zbytečného odkladu od povolení vkladu. Dále pak 

zašle účastníkům řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl proveden a vkladovou 

listinu vyjme ze spisu a založí ji do sbírky listin.  Proti rozhodnutí, kterým se 

vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním 

soudnictví.  
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11.2 Správní poplatek 

Před samotným přezkoumáním návrhu na vklad a listiny samotné, zjišťuje 

katastrální úřad, zda byl uhrazen správní poplatek za návrh na vklad. Výši 

správního poplatku určuje položka č. 120 zákona o správních poplatcích. Pokud 

správní poplatek nebyl zaplacen, vyzve katastrální úřad k úhradě účastníky a 

stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud ani v této lhůtě nedojde k zaplacení 

správního poplatku, řízení katastrální úřad zastaví, aniž by zkoumal dodržení 

zákonných požadavků na obsah návrhu na vklad a posuzoval právní úkony 

obsažené ve vkladové listině. Pokud byl správní poplatek uhrazen řádně a včas již 

při podání návrhu na vklad anebo ve lhůtě určené katastrálním úřadem ve výzvě, 

přistoupí katastrální úřad k přezkumu návrhu na vklad a listiny samotné. 
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12 Umísťování, povolování a kolaudace staveb v praxi 

Stavby rodinných domů jsou povolovány na území obce Hukvaldy, 

v katastrálním území Sklenov, které tvoří část správního území obce Hukvaldy. 

Obec Hukvaldy leží v okrese Frýdek – Místek a celková rozloha území je 2 037 

ha. Malebné podhůří Beskyd na úpatí Palkovických hůrek s překrásnou přírodou 

a dominantou zříceniny mohutného středověkého hradu, patří 

k nejvyhledávanějším a nejatraktivnějším lokalitám pro výstavbu rodinných domů 

a rekreačních objektů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1: Mapa obce Hukvaldy 
 

K umisťování a povolování staveb v obci Hukvaldy je příslušný stavební 

úřad, Městského úřadu Brušperk. Schválenou územně plánovací dokumentaci pro 

Obec Hukvaldy je územní plán platný od roku 2013. 

12.1 Dodatečné povolení rodinného domu – k.ú. Sklenov obec 
Hukvaldy 

Plánovaná výstavba rodinného domu se nachází na pozemku parc. č. 857/73 

v katastrálním území Sklenov v obci Hukvaldy. Pozemek pro budoucí výstavbu 

rodinného domu se dle platného územního plánu Hukvaldy nachází z části 

v zastavitelném území v ploše smíšené obytné, určené pro zástavbu rodinných 

domů a související dopravní a technické infrastruktury, z části pak do 

nezastavitelného území plochy zemědělské, která je výhradně určena pro 

zemědělskou rostlinnou výrobu a chov pastevního dobytka. 
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Rodinný dům byl dodatečně povolen v září roku 2014.  Dne 15.07.2014 byl 

na stavební úřad podán telefonický podnět, ve kterém oznamovatel sdělil, že na 

pozemku parc. č. 857/73, byla započata výstavba RD zjevně bez jakéhokoli 

povolení stavebního úřadu.  

 

Obrázek 2: Mapa dotčeného území stavbou RD v rámci dodatečného povolení 
 

Ještě téhož dne byl uskutečněn další telefonický podnět, ve kterém vlastníci 

sousedních pozemků upozornili na rozsáhlé terénní úpravy a navážku ornice na 

okolní pozemky, která byla vlivem silného návalového deště rozmáčena a 

splavena na další sousední pozemky. Na základě těchto uskutečněných podnětů 

stavební úřad dne 22.07.2014 provedl kontrolní prohlídku s ohledáním na místě 

samém. Pochůzkou v terénu bylo zjištěno, že na výše uvedeném pozemku se 

nachází nepovolená rozestavěná stavba zděného rodinného domu ve fázi stavby 

základy – provedení základové desky. Na místě samém byla pořízena 

fotodokumentace a proveden úřední záznam.  
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Obrázek 3: Nepovolené terénní úpravy rozestavěného RD 
 

 

Obrázek 4: Černá stavba RD - základy stavby 
 

Následujícího dne stavební úřad zahájil řízení o odstranění rozestavěné 

stavby rodinného domu prováděné bez jakéhokoli rozhodnutí či opatření 

stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem a podal stavebníkovi 

možnost do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby podat žádost o 

dodatečné povolení stavby. Stavebník ještě téhož dne, kdy bylo zahájeno řízení o 

odstranění stavby, podal žádost o dodatečné povolení stavby a doložil 3 paré 

projektové dokumentace včetně dalších dokladů požadované stavebním úřadem. 

Stavební úřad zahájené řízení o odstranění stavby z moci úřední přerušil. Dále pak 

bylo z moci úřední stavebním úřadem zahájeno řízení o přestupku a předvolání 

stavebníka k ústnímu jednání z důvodu dopuštění protiprávního jednání 
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uvedeného ve stavebním zákoně. 37 Výsledkem řízení bylo vydání rozhodnutí, ve 

kterém byla uložena pokuta podle přestupkového zákona a stavebního zákona ve 

výši 10 000 Kč.38 

Stavební úřad předmět dodatečného povolení vymezil jako rodinný dům 

s dvojgaráží a zahradním altánem. Rodinný dům byl nepravidelného půdorysného 

tvaru písmene L o celkové zastavěné ploše 292,2 m2, nepodsklepený, 

jednopodlažní s neobytným podkrovím, 1 bytovou jednotkou a zastřešen valbovou 

střechou se sklonem 22°. Vytápění a ohřev vody bylo řešeno tepelným čerpadlem 

typu vzduch  - voda. Dům byl dále pak napojen na vodovodní řád, elektrické 

vedení, dešťové vody byly svedeny do akumulační nádrže s přepadem do 

vsakovací studny. Splaškové odpadní vody byly svedeny do čistírny odpadních 

vod a následně předčištěné vody svedeny do vsaku. Přístup a příjezd k RD byl 

zajištěn zpevněným příjezdem ze zámkové dlažby v šířce 3,5 m a celkové délce 

83 m. Zahradní altán byl obdélníkového půdorysu o celkové zastavěné ploše 36 

m2, jednopodlažní, nepodsklepený, částečně otevřený a zastřešen pultovou 

střechou. Stavba RD obsahovala: zádveří, WC, wellness, obývací pokoj + 

kuchyně, chodbu, sklad potravin, 4 x šatnu, ložnice, 2 x pokoj, koupelnu a 

dvojgaráž.  

Ke stavbě RD bylo doloženo: 

•  projektová dokumentace zpracovaná dle přílohy č. 1d vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

• smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku, z důvodu výstavby 

vodovodní přípojky a umístění vodoměrné šachty na cizím pozemku 

•  požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované autorizovaným inženýrem 

pro požární stavby, který rozdělil objekt do požárních úseků, stanovil 

výpočet požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti a požární odolnosti 

stavebních konstrukcí. Stavební úřad zde zkoumal, zda požárně 

nebezpečný prostor nepřesahuje na sousední pozemky a jakým způsobem 

je RD zabezpečen požární vodou, hasicími přístroji a hlásiči kouře. 
                                                 
37 § 178 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 
38 § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 178 
odst. 2 písm. e) a ust. § 178 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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V tomto případě požárně nebezpečný prostor zasáhl pouze na dotčený 

pozemek vlastníka, v objektu rodinného domu byl navržen 1 ks PHP 

s hasicí schopností minimálně 34A 6kg, v garáži pěnový nebo práškový 

hasicí přístroj 183B a v zádveří před vstupem do obývacího pokoje a dvou 

pokojů v zadní části domu byly na stropní konstrukci navrženy 2 ks 

hlásiče kouře. 

• hodnocení radonového indexu pozemku s výsledkem nízké 

plynopropustnosti, což znamená, že stavební úřad nemusí stanovit 

podmínky pro provedení preventivního opatření proti pronikání radonu 

s geologického podloží. 

• průkaz energetické náročnosti budov, jehož závěrem byl energetický štítek 

a zatřídění rodinného domu (dále jen RD) do mimořádně úsporné třídy 

energetické náročnosti budov, tedy A.  

• hydrogeologický posudek k zasakování dešťových vod z okolního terénu, 

RD a dále z čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). 

• Souhlas vlastníka vodovodního řádu umožňující napojení vodovodní 

přípojky na vodovod.  V dotčené lokalitě se nachází soukromý vodovod, 

který provozuje pouze provozovatel Severomoravské vodovody a 

kanalizace a.s., tudíž jakékoli napojení nesmí být dovoleno bez souhlasu 

vlastníka. 

Stavební úřad vzhledem k charakteru navrhovaného objektu požadoval dále 

doložit stanoviska dotčených orgánů a organizací: 

• Koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, které 

zahrnovalo požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů hájící 

z hlediska zákonu o pozemních komunikacích, o státní památkové péči, o 

vodách, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně ovzduší, o ochraně 

zemědělského půdního fondu, o odpadech a o lesích, vše ve znění 

pozdějších předpisů.  

• Závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, v němž byl udělen 

souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jelikož 

dotčený pozemek je druhem pozemku orná půda a zároveň ve svém 

stanovisku vymezil odvod za trvalé odnětí ze ZPF. 
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• Vzhledem k tomu, že část pozemku se nachází v nezastavěném území, v 

ploše zemědělské, která zcela striktně nepřipouští výstavbu rodinného 

domu, přičemž výstavba byla započata tzv. „na černo“, stavební úřad 

požadoval doložit stanovisko Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu.  

• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

(dále jen MSK) z důvodu umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla 

na fasádě objektu. 

• Stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK k posouzení 

dokumentace jelikož se jedná o rodinný dům, jehož celková zastavěná 

plocha přesahuje 150 m2. 

• Závazné stanovisko Státní energetické inspekce, které bylo vydáno na 

základě vypracovaného průkazu energetické náročnosti budov. 

• Vyjádření Obce Hukvaldy k navrhovanému záměru RD. 

• Vyjádření správců inženýrských sítí nacházející se v místě stavby. 

Stavební úřad dne 11.08.2014 oznámil usnesením zahájení řízení o 

dodatečném povolení stavby a k projednaní předložené žádosti nařídil ústní 

jednání s ohledáním na místě samém, které je ze zákona povinné. Na kontrolní 

prohlídce byl sepsán za přítomnosti stavebníka protokol, ve kterém bylo 

zaznamenáno, že stavba je ve stejné rozestavěné fázi jako při první kontrolní 

prohlídce a bude nadále dodatečně povolena. Rozhodnutím stavební úřad povolil 

RD s dvojgaráží, zahradní altán, vodovodní přípojku včetně venkovní části 

domovního rozvodu vody, venkovní části domovního rozvodu elektro, oplocení, 

zpevněný příjezd k RD, přípojku dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže a 

vsaku a splaškové kanalizace včetně ČOV. Ve výroku rozhodnutí stavební úřad 

stanovil pouze podmínky pro dokončení stavby, nikoli pro umístění a provedení 

jak je tomu u běžného řízení. Upozornil na respektování podmínek správců 

inženýrských sítí a dotčených správních orgánů, na vyhlášky o technických 

požadavcích na stavby, na nakládání s odpady a odkázal na zažádání o povolení 

ČOV včetně kolaudace u Magistrátu města Frýdku – Místku, odboru ŽPaZ, 

jelikož se jedná o stavbu, která je vodním dílem a smí být povolena pouze 

speciální stavebním úřadem, což v daném případě byl vodoprávní úřad ve Frýdku 

– Místku. Účastníkem řízení byly osoby a dotčené orgány, organizace stejně jako 
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u jakéhokoli jiného řízení. Účastníky řízení stavební úřad blíže identifikoval 

v odůvodnění rozhodnutí a byli jimi kromě stavebníků, vlastníci stavbou 

dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků, dotčení správci inženýrských 

sítí, obec Hukvaldy a dotčené správní orgány jako Magistrát města Frýdku – 

Místku, Hasičský záchranný sbor MSK, Krajská hygienická stanice MSK a Státní 

energetická inspekce MSK. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem 

nebyla rozhodnutím přímo dotčena. Rozhodnutí bylo všem účastníkům zasláno a 

stavebníci pro rychlé pokračování ve výstavbě včetně ostatních účastníků řízení 

přistoupili na možnost vzdání se práva odvolání, což znamenalo, že rozhodnutí 

následující den po vydání nabylo právní moci. Stavební úřad stavebníkům vyměřil 

správní poplatek ve výši 8 300 Kč a ověřil projektovou dokumentaci. Štítek 

„Stavba povolena“ stavebníci neobdrželi, jelikož bylo se stavbou již započato. Po 

vydání rozhodnutí, kterým byla stavba povolena, stavební úřad provedl poslední 

úkon a to usnesením zastavil správní řízení ve věci odstranění stavby rodinného 

domu.  

Povolený RD byl zkolaudován v srpnu roku 2015. Ke kolaudaci stavby byly 

doloženy: 

• Geometrický plán zaměření stavby a protokol o vytýčení stavby – 

z důvodu provedení stavby bez vydaného územního rozhodnutí stavebního 

úřadu a provedení stavby v části zastavitelném území a nezastavitelném 

území 

• Ověřená projektová dokumentace stavby s vyznačenými změnami 

• Revizní zpráva vnitřní elektroinstalace, hromosvodu, tepelného čerpadla, 

plynové přípojky, spalinové cesty 

• Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě a stavební deník 

• Protokol o tlakové zkoušce vnitřního rozvodu vody, vodovodní přípojky a 

ústředního topení (podlahového) 

• Protokol o nepropustnosti vnitřní kanalizace, splaškové kanalizační 

přípojky od RD po ČOV a doklad o kolaudaci ČOV 

• Doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby a o zpětvzetí 

stavbou dotčených pozemků  
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• Čestné prohlášení dodavatele stavby, že podmínky vyplývající z požárně 

bezpečnostního řešení stavby byly splněny a vsakovací jímky byl 

provedeny v souladu s projektovou dokumentací 

Stavebník podal dne 27.07.2015 na stavební úřad, žádost o udělení souhlasu 

s užíváním stavby, doložil veškeré výše uvedené revizní zprávy, protokoly a 

prohlášení. Stavební úřad oznámil v předstihu konání závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby. Během kontrolní prohlídky stavby byl sepsán protokol ze 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby, do kterého byly zaznamenány zjištěné 

skutečnosti jako provedení jiného typu zahradního altánu oproti schválené 

projektové dokumentace, jeho zvětšení o 10 m2, provedení stavby RD s menšími 

odchylkami a to: provedení 2 francouzských oken na jižní a východní fasádě 

domu namísto 2 dvoukřídlových oken a provedení 6 ks střešních oken v obytné 

části obývacího pokoje s kuchyní a v neposlední řadě nedodělky, které 

představovaly neprovedení větracích mřížek v dvojgaráži, nedokončení 

zpevněných ploch, oplocení z podhledové strany a zpevněného příjezdu k RD, vše 

bylo poznamenáno s termínem dokončení do konce roku 2016. Stavební úřad do 

protokolu zaznamenal své závěrečné stanovisko a to, že stavba je bezpečná a 

schopná trvalého užívání s tím, že bude vydán souhlas s užíváním stavby až po 

doložení ověřené projektové dokumentace zahradního altánu, který byl zcela 

změněn, a po provedení větracích mřížek garáže, které budou doloženy 

fotodokumentací.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5: Dokončená stavba RD 
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Po závěrečné kontrolní prohlídce stavby, oprávněný úředník stavebního 

úřadu do kopie žádosti vyznačil den, kdy vzniklo právo užívat stavbu a k této 

kopii žádosti vyhotovil sdělení, ve kterém opakovaně uvedl, že k datu 17.08.2015 

souhlasí s užíváním stavby rodinného domu č.p. 166, Číslo popisné bylo Obecním 

úřadem Hukvaldy přiděleno na základě výzvy stavebního úřadu. Stavebník si 

následujícího dne vyzvedl souhlas s užíváním stavby a u Obecního úřadu 

Hukvaldy doklad o přidělení č.p., včetně tabulky s vyznačeným číslem popisným.  

 

Obrázek 6: Západní pohled dokončeného RD 
 

 

Obrázek 7: Jižní pohled dokončeného RD 
 

Po vydání souhlasu s užíváním je povinen stavební úřad provést na závěr 2 

úkony a to stavbu RD a zahradní altán zapsat do registru územní identifikace, 

adres a nemovitostí a vyplnit statistický výkaz Stav 7 – 99 o dokončené budově.   
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Do registru územní identifikace stavební úřad zapsal zvlášť stavbu 

rodinného domu a zahradního altánu. V prvním úkonu byl založen návrh změny, 

týkající se rodinného domu č.p. 166 v obci Hukvaldy.  

 

Obrázek 8: Založení NZ v programu RUIAN 
 

Pro návrh změny je důležité založit detail podkladů, na základě kterého je 

změna prováděna. Zpravidla se jako detail podkladů uvádí souhlas s užíváním 

stavby nebo kolaudační souhlas. 

 

Obrázek 9: Založení podkladu v programu RUIAN 
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V dalším kroku je nutné založit prvek stavební objekt a přesně 

specifikovat typ stavebního objektu, parcelní číslo a způsob využití. Uvedení 

ostatních informací není povinností. V této fázi je důležité si poznamenat kód 

stavebního objektu, který byl programem automaticky vygenerován. Tento kód 

bude nadále použit ve statistickém výkazu a bez něj by nebylo možné stavbu 

v RUIAN spolu s výkazem ztotožnit. 

 

Obrázek 10: Založení stavebního objektu v programu RUIAN 
  



 

 

U stavebního objektu se v

podkladě vložených geometrických plán

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Založení defini
 

Po založení stavebního objektu j

adresního místa pro RD a adresního bodu. Pak je možné veškeré provedené 

úkony, nechat programem RUIAN zkontrolovat a p

schválení.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Založení adresního 
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U stavebního objektu se v konečné fázi založí definič

ě vložených geometrických plánů v katastrální mapě.  

: Založení definičního bodu SO v programu RUIAN 

Po založení stavebního objektu je posledním úkonem v

adresního místa pro RD a adresního bodu. Pak je možné veškeré provedené 

úkony, nechat programem RUIAN zkontrolovat a předat 

: Založení adresního místa v programu RUIAN 

né fázi založí definiční bod stavby na 

posledním úkonem v RUIAN založení 

adresního místa pro RD a adresního bodu. Pak je možné veškeré provedené 

 návrh změny ke 
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Obrázek 13: Založení definičního bodu AM stavby v programu RUIAN 
 

Zahradní altán stavební úřad do programu RUIAN zapsal zcela obdobným 

způsobem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o objekt bez č.p./e.v postačilo založit 

pouze stavební objekt, jelikož adresní místo se v případě těchto objektů 

nezakládá.  

V neposlední řadě bylo povinností stavebního úřadu stav o dokončeném 

RD zapsat do statistického výkazu. Vyplněný statistický výkaz byl zaslán Český 

statistický úřad a je součástí přílohy č. 5. 

Povolenou a zaevidovanou stavbu z pohledu stavebního zákona je nadále 

nutné vložit do katastru nemovitostí. K návrhu na zahájení řízení o povolení 

vkladu se přiloží: 

• sdělení stavební úřadu, ve kterém byl vysloven souhlas s užíváním 

stavby 

• kopie žádosti o užívání stavby, ve které bylo rovněž stavebním 

úřadem uvedeno datum se započetím užívání stavby 

• doklad od Obecního úřadu Hukvaldy o přidělení čísla popisného 

166 

• geometrický plán zaměření stavby s nově vzniklými pozemkovými 

a stavebními parcelami 

 



 

Návrh na vklad

Frýdek – Místek doru

doloženy výše uvedené dokumenty, navrhovaný vklad bylo možné povolit 

v souladu s katastrálním zákonem a následn

informoval o vyznač

změnou) u nemovitostí 

na pozemku parc. č

plomby Katastrální ú

vyznačit, a vymezil ú

Po uplynutí 20 denní lh

stavebník od Katastrálního ú

nemovitostí, na základ

a zkolaudovaná stavba RD, zahradní altán a pozemek, byl zanesen do katastru 

nemovitostí a patrn

Obrázek 14: Katastrální mapa se zákresem zkolaudované stavby RD
 
 
12.2 Územní souhlas a souhlas s

stavby k.ú. Sklenov obec Hukvaldy

Rodinný dů

Hukvaldy v rámci jednoduššího režimu povolení. Ur

z hlediska platného
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Návrh na vklad byl Katastrálnímu úřadu pro MSK, katastrální pracovišt

Místek doručen dne 02.09.2015. Vzhledem k tomu, že k

doloženy výše uvedené dokumenty, navrhovaný vklad bylo možné povolit 

katastrálním zákonem a následně Katastrální ú

informoval o vyznačení plomby (vyznačení, že právní pomě

nou) u nemovitostí rodinný dům na pozemku parc. č. St. 813, zahradní altán 

na pozemku parc. č. St. 814 a pozemek parc. č. 857/73. V informaci o vyzna

atastrální úřad uvedl listiny, na základě, kterých bylo možné plombu 

it, a vymezil účastníky řízení.  

Po uplynutí 20 denní lhůty, po kterou byla plomba vyzna

stavebník od Katastrálního úřadu vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 

nemovitostí, na základě kterého byl proveden vklad s uvedenými právními ú

a zkolaudovaná stavba RD, zahradní altán a pozemek, byl zanesen do katastru 

nemovitostí a patrný již v katastrální mapě.  

: Katastrální mapa se zákresem zkolaudované stavby RD 

Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené jednoduché 
k.ú. Sklenov obec Hukvaldy 

Rodinný dům do 150 m2 zastavěné plochy byl povolen v

rámci jednoduššího režimu povolení. Určený pozemek pro RD je 

platného územního plánu situován v zastavěném území v

adu pro MSK, katastrální pracoviště 

tomu, že k návrhu byly 

doloženy výše uvedené dokumenty, navrhovaný vklad bylo možné povolit 

 Katastrální úřad stavebníky 

ení, že právní poměry byly dotčeny 

č. St. 813, zahradní altán 

informaci o vyznačení 

, kterých bylo možné plombu 

ty, po kterou byla plomba vyznačena, obdržel 

ní o provedeném vkladu do katastru 

uvedenými právními účinky 

a zkolaudovaná stavba RD, zahradní altán a pozemek, byl zanesen do katastru 

 

provedením ohlášené jednoduché 

né plochy byl povolen v k.ú. Sklenov obci 

čený pozemek pro RD je 

ěném území v ploše smíšené 
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obytné. V této lokalitě je provedena část místní komunikace a pouze kanalizační 

řád. 

  

Obrázek 15: Mapa dotčeného území pro stavbu RD 
 

Stavebníci podali současně dne 01.06.2015 žádost o vydání územního 

souhlasu a ohlášení stavby. K žádosti připojili 3 paré projektové dokumentace dle 

vyhlášky o dokumentaci stavby a dokladovou část. Záměrem stavebníku byl 

rodinný dům nepravidelného obdélníkového půdorysu, o celkové zastavěné ploše 

110,46 m². Rodinný dům byl částečně podsklepený, dvojpodlažní, o 1 bytové 

jednotce, zastřešen sedlovou střechou, dále pak napojen vodovodní přípojkou na 

nově zřízenou vrtanou trubní studnu, na elektrické vedení, dešťové vody byly 

svedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsaku a splaškové odpadní vody 

byly svedeny do veřejné splaškové kanalizace. Vytápění v objektu bylo navrženo 

jako elektrické podlahové a jako doplňkový zdroj tepla krbová vložka 

s teplovodním výměníkem. K RD byly navrženy zpevněné plochy, sjezd na místní 

komunikaci a terasa. 
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Obrázek 16: JV pohled RD 
 

 

Obrázek 17: JZ pohled RD 
 

V rámci územního souhlasu stavební úřad umístil „Rodinný dům s garáží“ 

na pozemku parc.č. 907/2 v k.ú. Sklenov obec Hukvaldy – včetně přípojky 

splaškové kanalizace, venkovní části domovního rozvodu elektro, přípojky 

dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže a vsaku, vodovodní přípojky a 

oplocení. Vzhledem k tomu, že vodovodní přípojka byla napojena na nově 

zřízenou kopanou studnu a studna jako vodní dílo nemohla být umístěna na 

územní souhlas nýbrž pouze na územní rozhodnutí, byla povolena samostatným 

územním řízením ještě před povolení RD a následně po udělení souhlasu 

obecného úřadu povolena Magistrátem města Frýdku – Místku na stavební 

povolení a zkolaudována. Elektrická přípojka byla pak samostatně povolena u 

ČEZ Distribuce a.s., v rámci územního souhlasu a dle jejich vlastní projektové 

dokumentace. Terasa a zpevněné plochy byly v územním souhlasu stavebním 

úřadem vymezeny jako terénní úpravy do 1,5 m výšky a 300 m2, které tudíž 
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nevyžadovaly povolení. Sjezd byl specifikován mezi stavby, které již dle nového 

stavebního zákona nevyžadují umístění.  

Při konečném posuzování žádosti o územní souhlas vycházel stavební úřad 

z těchto podkladů a dokladů: 

• souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, kteří měli 

společnou hranici s pozemkem, na kterém byla plánovaná výstavba RD a 

ti, kteří měli k sousedním pozemkům jiná nebo věcná práva. Souhlasy 

sousedů byly vyznačeny na situačním výkrese.   

• vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení nacházející se v místě 

stavby 

• vyjádření obce Hukvaldy k plánované stavbě RD 

• souhlas Sdružení měst, obcí a povodí Ondřejnice s napojením na 

splaškovou kanalizaci, kteří v dotčené lokalitě splaškovou kanalizaci 

vybudovali a provozoují 

• vyjádření ke koordinovanému stanovisku Magistrátu města Frýdku - 

Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, ve kterém byl 

vyjádřen soulad s územním plánem, zásadami územního rozvoje a 

politikou územního rozvoje 

• koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku - Místku, odboru 

územního rozvoje a stavebního řádu 

• sdělení Magistrátu města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a 

zemědělství k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

• 1 x smlouva o právu k provedení stavby, jelikož byl v tomto případě 

dotčen obecní pozemek přípojkami inženýrských sítí 

• rozhodnutí Obecního úřadu Hukvaldy, jako příslušného silničního 

správního úřadu, o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci 

z důvodu zřízení sjezdu. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě 

stanoviska Policie ČR 

• stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát, územní odbor Frýdek – 

Místek, ke zřízení sjezdu na místní komunikaci, ve kterém stanovili 

podmínky pro jeho napojení 
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• hodnocení radonového indexu pozemku – radonový index byl v tomto 

případě nízký 

• požárně bezpečnostní řešení stavby 

• hydrogeologický posudek k možnosti zasakování dešťových vod  

• průkaz energetické náročnosti budov  

• sdělení ČR – Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro MSK 

Ostrava, které bylo vydáno na základě vyhotoveného průkazu energetické 

náročnosti budov 

Po posouzení žádosti o územní souhlas stavební úřad došel k názoru, že 

podání splnilo veškeré zákonem stanovené náležitosti, navržený záměr bylo 

možné zahrnout podle stavebního zákona mezi stavby, které vyžadují pouze 

územní souhlas, a proto bylo možné vydat územní souhlas se záměrem. V poučení 

stavební úřad poznamenal, že realizace přípojek a oplocení je možná již na 

základě vydaného územního souhlasu a platnost územní souhlasu je pouze 2 roky. 

Realizace rodinného domu s garáží podléhala dále ohlášení stavby. Mezi 

účastníky stavební úřad zařadil, vlastníci sousedních pozemků a ty, kteří měli 

k sousedním pozemkům jiná nebo věcná práva, dále pak dotčené správní orgány, 

organizace a ostatní představující Magistrát města Frýdku – Místku a dopravní 

inspektorát Policie ČR. Poplatek za vydání územního souhlasu byl vyměřen ve 

výši 1000 Kč podle sazebníku zákona o správních poplatcích.  

Rodinný dům byl dále povolen ohlášením, neboť se jednalo o stavbu pro 

bydlení do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do 

hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.  

Stavba RD obsahovala 1 bytovou jednotku a to: 

- 1.PP – chodba, technická místnost a garáž 

- 1.NP – zádveří, ložnice, chodba, obývací pokoj + kuchyně, spíž, koupelna 

a schodiště 

- 2.NP – chodba, sklad, 2 x pokoj, ložnice, šatna, koupelna a WC 

Za vydání souhlasu s provedením ohlášené jednoduché stavby byl vybrán 

poplatek ve výši 1000 Kč podle zákona o správních poplatcích, předán 

stavebníkovi štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace. 
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Celková doba povolení od podání žádosti až po vydání územního souhlasu a 

souhlasu s provedením ohlášené jednoduché stavby činila 15 dní. Zákonem 

stanovená lhůta vydání povolení do 30 dní byla splněna. Stavba je v současné 

době stále ve výstavbě a nebyla dosud zkolaudována.  

12.3 Územní rozhodnutí a stavební povolení – společné řízení k.ú. 
Sklenov obec Hukvaldy 

 
V rámci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení byla 

projednána a povolena stavba RD v k.ú. Sklenov obec Hukvaldy o zastavěné 

ploše nad 150 m2. Podle platného územního plánu dotčený pozemek patří do 

zastavitelné plochy Z 38. Pro tuto zastavitelnou plochu byla zpracována územní 

studie, která řešila návrh dopravní a technické infrastruktury, který byl v tomto 

případě nutný respektovat. K dotčenému pozemku bylo nutné provést část veřejně 

obslužné komunikace, vodovodní řád a kanalizační stoku. Územní studie připouští 

variantu likvidovat splaškové odpadní vody žumpami či malými čistírnami 

odpadních vod a zásobování vodou RD studnou, pokud není v možnostech 

stavebníků vybudovat inženýrské sítě. Stavebníci v tomto případě zainvestovali 

část komunikace a dále se rozhodli pro variantu studny a žumpy.  

 

Obrázek 18: Mapa dotčeného území stavbou RD 
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Projektant navrhnul rodinný dům nepravidelného obdélníkového půdorysu 

o celkové zastavěné ploše 231 m2 s garáží. Novostavba byla nepodsklepená, s 1 

nadzemním podlažím, 1 bytovou jednotkou a zastřešená pultovou střechou. 

Rodinný dům byl napojen na elektrické vedení. Zásobení RD vodou bylo 

zajištěno vodovodní přípojkou napojenou na nově zřízenou kopanou studnu. 

Splaškové odpadní vody byly svedeny do nově vybudované žumpy. Dešťové 

vody byly svedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsaku. Objekt byl 

vytápěn zemním tepelným čerpadlem s elektrokotlem a jako doplňkový zdroj byl 

zvolen krb. Stavba terasy a zpevněných ploch byla zařazena mezi stavby, které 

nevyžadují povolení stavebního úřadu. Elektrická přípojka byla u ČEZ Distribuce 

a.s., povolena na územní souhlas ještě před povolením rodinného domu. Veřejně 

obslužná komunikace byla povolena samostatným územním rozhodnutím před 

povolení RD a po udělení souhlasu obecného stavebního úřadu, Magistrát města 

Frýdku – Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství komunikaci povolil a 

následně zkolaudoval.  
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Obrázek 19: Pohledy povoleného RD v rámci společného řízení 
 

Stavebníci u zdejšího stavebního úřadu podali začátkem října roku 2014 

žádost o vydání společného územní a stavební povolení, doložili projektovou 

dokumentaci ve 3 paré a dokladovou část. Po prostudování předložené žádosti a 

souvisejících dokladů stavební úřad zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti 

a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení povolení navrhované stavby 

v území a žadatele vyzval ve lhůtě do 3 měsíců k doplnění chybějících podkladů a 

usnesením společné řízení přerušil. 

Po doplnění předepsaných náležitostí oznámil stavební úřad opatřením 

zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém byla stavba včetně 

přípojek přesně specifikována. V oznámení stavební úřad oznámil zákonem 

stanovené lhůty pro nahlédnutí do podkladů a pro vyjádření se k podkladům před 

vydáním rozhodnutí ve věci povolení RD. Oznámení obdrželi stavebníci, vlastníci 

stavbou dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků, ČEZ Distribuce a.s. a 

RWE Distribuční služby s.r.o., jako dotčení správci inženýrských síti a v 

neposlední řadě dotčené správní orgány a ostatní organizace představující 

Magistrát města Frýdku – Místku, Hasičský záchranný sbor MSK, Krajská 

hygienická stanice MSK, Státní energetická inspekce a obec Hukvaldy. Po 

uplynutí zákonem stanovených lhůt bylo vydáno společné rozhodnutí obsahující 2 

výroky - pro umístění stavby a povolení stavby. Ve výroku A) byl umístěn 

„Rodinný dům s garáží“ na pozemku parc. č. 919/10 k.ú Sklenov – včetně 

venkovní části domovního rozvodu elektro, přípojky splaškové kanalizace a 

žumpy, dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže a vsaku, oplocení a zemní 

kolektor tepelného čerpadla. Pro umístění a provedení stavby byly stanoveny 

podmínky, které zahrnovaly umístění stavby podle situace doložené k povolení 

stavby, dodržení odstupových vzdáleností od hranic sousedních pozemků, 
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respektování podmínek vlastníků inženýrských sítí včetně jejich ochranných a 

bezpečnostních pásem, respektování podmínek Magistrátu města Frýdku – 

Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, z hlediska odnětí půdy ze ZPF, 

respektování vyhlášky o technických požadavcích na stavby, upozornění na 

nakládání s odpady v souladu s planým zákonem o odpadech a provádění stavby 

v souladu s platnými předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, včetně zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi. Ve výroku B) 

byl povolen „Rodinný dům s garáží“ na pozemku  parc.č. 919/10 k.ú. Sklenov – 

včetně žumpy s tím, že stavba RD obsahuje 1 bytovou jednotku a to 1. NP – 

zádveří, chodba, obytný prostor, kuchyně, 3 x ložnice, šatna, pracovna, WC, 

koupelna, kotelna, sport a garáž. Součástí druhé výroku byly podmínky z hlediska 

vedení stavebního deníku, dodržení zásobování vodou, likvidace odpadních a 

dešťových vod, vytápění dle projektu a povolení, oznámení dokončení 

základových konstrukcí a hrubé stavby RD pro provedení kontrolních prohlídek, 

oznámení o dokončení stavbě a zažádání o udělení souhlasu s užíváním. 

V odůvodnění rozhodnutí stavební úřad identifikoval účastníky řízení a uvedl 

soulad s územně plánovací dokumentací, v poučení upozornil na dobu platnosti 

rozhodnutí a možnosti podání odvolání proti vydanému rozhodnutí.  

Při konečném posuzování žádosti stavebníka vycházel stavební úřad z těchto 

podkladů a dokladů: 

• žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

• kopie katastrální mapy dotčeného území se zákresem stavby 

• projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou 

• vyjádření správců inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby 

• vyjádření obce Hukvaldy ke stavbě RD  

• koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku 

• vyjádření ke koordinovanému stanovisku Magistrátu města Frýdku-Místku 

• závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor životního 

prostředí a zemědělství  

• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje, ve kterém byl vyjádřen souhlas s projektovou dokumentací a 
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požárně bezpečnostním řešením. Stanovisko bylo vyžadováno z důvodu 

zastavěné plochy, která překročila 150 m2. 

• závazné stanovisko ČR - Státní energetická inspekce vydané na základě 

průkazu energetické náročnosti budov 

• závazné stanovisko Krajské hygienické stanice MSK k zřízení zemního 

kolektoru tepelného čerpadla 

• 1x smlouva o právu provést stavbu s vlastníkem dotčeného pozemku 

přípojkami inženýrských sítí 

• požárně bezpečnostní řešení stavby 

• průkaz energetické náročnosti budov  

• hodnocení radonového indexu pozemku  

• hydrogeologický posudek k možnosti zasakování dešťových vod  

Rozhodnutí, kterým stavební úřad povolil výstavbu RD bylo posláno všem 

účastníkům řízení a zároveň stavebníkům byl vyměřen poplatek ve výši 8000 Kč 

platebním výměrem, který byl zaslán prostřednictvím pošty spolu s vydaným 

nepravomocným rozhodnutím. Po vyznačení právní moci, stavebníci obdrželi 

štítek „Stavba povolena“ a ověřenou projektovou dokumentaci. Celková doba 

povolení od podání žádosti do vydání pravomocného rozhodnutí činila 5 měsíců. 

Rodinný dům je v současné době ve výstavbě a doposud nezkolaudován.  

12.4 Veřejnoprávní smlouva 

Umístění a povolení stavby na základě veřejnoprávní smlouvy (dále jen 

VPS) využili stavebníci v katastrálním území Sklenov obec Hukvaldy pro 

plánovanou výstavbu rodinného domu, který by v běžném režimu povolení 

vyžadoval územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad předmět 

smlouvy vymezil jako „Novostavbu rodinného domu s dvojgaráží včetně oplocení 

a přípojek na inženýrské sítě“. Jednalo se o rodinný dům nepravidelného 

obdélníkového půdorysu o celkové zastavěné ploše 233 m2 s dvojgaráží. 

Novostavba byla navržena jako nepodsklepená, s 1 nadzemním podlažím, 1 

bytovou jednotkou a zastřešena plochou střechou. Vytápění v objektu bylo 

navrženo elektrokotlem v kombinaci s krbovou vložkou s teplovodním 

výměníkem. Veškeré přípojky byly napojeny na kanalizaci, vodovodní řád a 

vedení NN. Zastavěná plocha zpevněných ploch a terasy nepodléhala povolení 
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stavebního úřadu včetně jako zřízení sjezdu na místní komunikaci. RD obsahoval 

– zádveří, 2 x šatnu, WC, komoru, 2 x koupelnu, 2 x pokoj, chodbu, kuchyň, 

obývací pokoj, ložnice, technickou místnost a garáž.  

Stavebníci k podanému návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 

přiložili projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s vyhláškou o 

dokumentaci staveb, dokladovou část zahrnující stanoviska dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků inženýrských sítí nacházející se v místě stavby, vyjádření 

obecního úřadu Hukvaldy včetně veřejnoprávní smlouvy v písemném provedení. 

Stavební úřad po zaevidování návrhu na uzavření VPS do podacího deníku, 

vyvěsil po dobu 8 dnů na elektronické a fyzické úřední desce informaci o 

podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy. Tato informace byla rovněž vyvěšena po 

dobu 8 dnů na úřední desce obecního úřadu Hukvaldy.  Po uplynutí 8 denní lhůty, 

stavební úřad posoudil návrh veřejnoprávní smlouvy včetně dokladové části, 

upřesnil předmět smlouvy, odstranil drobné nedostatky a doplnil soulad 

s právními předpisy, podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby. 

Smlouva ve 3 písemných vyhotoveních byla podepsána oprávněnou osobu, tedy 

vedoucím stavebního úřadu a na druhé straně stavebníky. Po uzavření smluv byly 

všechny výtisky předány stavebníkům k zajištění podpisů třetích osob. Stavební 

úřad dále ověřil projektovou dokumentaci a vyměřil poplatek 3500 Kč, který činil 

polovinu sazby příslušných poplatků dle běžného povolení. Po získání souhlasu 

poslední ze třetích osob, stavební úřad na všechny 3 vyhotovení VPS vyznačil 

účinnost a předal stavebníkům projektovou dokumentaci včetně štítku „Stavba 

povolena“. Po vyznačení účinnosti, stavební úřad po dobu 15 dní na elektronické 

a fyzické úřední desce vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, které 

obsahovalo identifikaci smluvních stran, mezi kterými byla VPS uzavřena a 

datum její účinnosti. Toto oznámení bylo rovněž vyvěšeno po dobu 15 dní na 

úřední desce obecního úřadu Hukvaldy. Oznámení o uzavření VPS byl poslední 

úkon stavebního úřadu v rámci povolení stavby na základě veřejnoprávní 

smlouvy. Stavba RD je v současné době ve výstavbě a byla povolena v zákonné 

stanové lhůtě, tedy do 30 dní od podání návrhu na uzavření smlouvy.  
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13 Stavební zákon versus povolování v praxi 

Stavební zákon je právní předpis, který by měl podstatně usnadnit a 

zjednodušit povolování jednotlivých staveb.  Avšak jeho aplikace v praxi ukázala 

několik nedostatků a letošním rokem ministerstvo pro místní rozvoj rozeslalo do 

meziresortního připomínkového řízení očekávanou tzv. velkou novelu stavebního 

zákona, která by měla podstatně přispět ke zkvalitnění stavebního zákona a 

zefektivnit přípravu staveb.  

Za svou prozatímní praxi na úseku stavebního řádu jsem se setkala 

s mnoha běžnými i mimořádnými případy v oblasti povolování staveb a nasbírala 

řadu poznatků v rozhodovací činnosti stavebního úřadu. 

13.1 Poznatky v rozhodovací činnosti stavebního úřadu 

Druhoinstanční řízení (společné územní a stavební řízení) mohou být 

v praxi někdy velice problematická a to v případě, kdy účastník řízení proti 

vydanému rozhodnutí (proti oběma výrokům) podá odvolání. Pokud pak napadené 

rozhodnutí odvolací orgán zruší v celém rozsahu, věc vrátí k novému projednání, 

je pak značnou nevýhodou to, že stavba není řádně umístěna natož povolena a 

tudíž není ani možné provést stavby, které by podléhaly pouze umístění. 

V takových případech, kdy je možné předpokládat problémy ze strany účastníků 

řízení, je vhodné se vyvarovat společnému řízení a zvolit samostatné územní a 

stavební řízení. Zpravidla pokud se podaří stavbu alespoň umístit a v následujícím 

stavebním řízení, účastníci řízení podají námitky či odvolání, odvolací orgán 

přistupuje ke vzniklým skutečnostem podstatně lépe, jelikož stavebník nabyl již 

práva v dobré víře (stavba je umístěna) a rozhodnutí jsou pak ve většině případů 

potvrzena. Výhodou samostatných řízení je také to, že stavebník může provést 

stavby, které byly již povoleny v rámci  územního řízení a nevyžadují dále 

stavební povolení, což mohou být například přípojky inženýrských sítí, oplocení, 

terénní úpravy apod. I přesto jsou však společná řízení hojně užívána a nejčastěji 

využívána pro výstavbu rozsáhlejších RD.  

Druhým velice častým problémem při umísťování a povolování staveb 

v rámci zjednodušeného procesu povolování, (územní souhlas, ohlášení stavby) je 

získávání souhlasu vlastníků sousedních pozemků, staveb na nich a hlavně těch, 
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co mají jiná věcná práva k těmto pozemkům či stavbám. Pokud se umisťuje 

záměr, jehož sousedním pozemkem je místní komunikace nebo silnice II. a III. 

třídy, ve kterém zpravidla vede nespočetně mnoho věcných břemen chůze, cesty, 

inženýrských sítí apod., stavebník není zpravidla nikdy schopen zajistit všechny 

tyto souhlasy a stavební úřad pak nemá než jen dvě možnosti a to buď překlopit 

záměr do řízení, nebo stavbu povolit bez těchto souhlasů. Kromě věcných břemen 

mohou být i na sousedních pozemcích zástavní práva, pak je nutné doložit souhlas 

příslušné banky, která zástavu provedla. Ve většině případů banky souhlasy 

neudělují, a pokud ano, čekací lhůta na udělení souhlasu trvá i více než měsíc, což 

může nemile prodloužit stavebníkovi plánovanou výstavbu. Avšak velkou 

předností povolování staveb v rámci zjednodušeného režimu, je udělení 

samotného povolení do 30 dní a ze strany stavebníků je tento proces povolování 

stále nejčastěji využíván jak pro stavby RD, tak pro drobnější stavby, přípojky 

inženýrských sítí, nástavby, přístavby a stavební úpravy. 

Velký přínos ve stavebním zákoně shledávám v možnosti umisťování a 

povolování staveb na základě veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad má pak 

v tomto případě jistotu, že záměr je zpravidla předem již se všemi účastníky 

projednán, jelikož k tomu, aby smlouva nabyla účinnosti je potřeba souhlas všech 

třetích osob a stavební úřad tak problémy, ze strany účastníků řízení jako tomu 

bývá u samostatných řízení, již nepředpokládá z důvodu včasného a jakési ho 

předběžného odsouhlasení právě těmito osobami. Veřejnoprávní smlouva je v 

praxi nejčastěji využívána pro povolení rodinných domů, pro stavby obcí, které 

jsou financovány z dotačního titulu, ale také pro stavby chodníků, plynovodů, 

kanalizačních stok či dešťových kanalizací. Její předností je i to, že takto náročné 

stavby je možné povolit ve velice krátké době namísto klasického 3 až 2 

měsíčního řízení.  

Dosti náročné ze strany stavebního úřadu je vedení spisu v případě 

dodatečného povolení stavby, jelikož stavební úřad musí vést 2 správní řízení 

popřípadě 3 správní řízení najednou, pokud je zahájeno i řízení o přestupku, což 

může pak v některých případech být dosti zmatečné a přivést stavební úřad 

k chybě ve vedení spisu celkového. Při dodatečném povolování bývá nejčastějším 

problémem odvolání proti rozhodnutí o udělení pořádkové pokuty za zahájení 

stavby bez rozhodnutí či opatření stavebního úřadu. Obvykle každý stavebník 
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„černé stavby“ nesouhlasí s uhrazením sankce, ať je v jakékoli výši. Stavební úřad 

výši pořádkové pokuty uděluje s ohledem na vzniklé skutečnosti, závažnost a 

proporcionalitu. Avšak i za krátkou působnost na stavebním úřade jsem měla 

možnost se seznámit s právním názorem odvolacího orgánů, který udělenou výši 

pořádkové pokuty stavebného úřadu shledal za částku likvidační a v konečném 

efektu, s ohledem na již započatou a finančně nákladnou rozsáhlou stavbu, byla 

udělena výše sankce velice absurdní. 

Mezi další překážky patří i doručování písemností vlastníkům dotčených 

pozemků prostřednictvím poštovní přepravy zejména u staveb rozsáhlých, které 

jsou ve většině případů povolovány v řízení s velkým počtem účastníků řízení. 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, včetně těch, co mají k těmto 

pozemků a stavbám jiná nebo věcná práva, jsou obeslání prostřednictvím úřední 

desky, avšak dotčené osoby je stavební úřad povinen obesílat prostřednictvím 

poštovní přepravy. Pokud je plánovaný záměr povolován na mnoha pozemcích a 

vlastník dotčeného pozemku není v mnoha případech pouze jeden, stavebnímu 

úřadu nezbývá než vyhotovit nespočetně mnoho doporučených dopisů a po jejich 

odeslání nedočkavě čekat, zda se aspoň většina z nich na stavební úřad vrátí zpět 

jako doručena. Praxe je však taková, že doručenky doporučených dopisů nejsou 

vráceny vůbec, poštovní přeprava musí na náklady úřadu vyhotovit náhradní 

doklad o doručení a tím se poté podstatně prodlužuje doba pro nabývání právní 

moci.  

Po novele stavebního zákona se značně vytratila atraktivita výkonu 

činnosti autorizovaných inspektorů. Procesy zakomponované do dosavadního 

zákona učinily režim oznámení stavebních záměrů s certifikáty autorizovaných 

inspektorů velice složitým. Přesto jsou autorizovaní inspektoři vyhledávání pro 

spolupráci v oblasti dohlížení na provádění staveb.  

Při oznámení o užívání stavby je menší nesnází žádost stavebníků o 

udělení souhlasu k započetí užívání stavby která však není zcela dokončena. 

Nejčastěji se jedná o vícepodlažní rodinné domy. Stavebníci mají většinou 

dokončené pouze 1 nadzemní podlaží, ale i tak požadují dům zkolaudovat 

z důvodu např. přihlášení k trvalému pobytu, přihlášení dětí do mateřských škol, 

základních škol apod. Stavební úřad je schopen zkolaudovat část stavby a 
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v souhlasu s užíváním přesně vymezit, co bylo předmětem kolaudace, avšak 

někteří stavebníci nabývají poté dojmu, že stavba byla zkolaudována jako celek a 

nemají potřebu se znovu na stavební úřad zastavit po udělení souhlasu s užíváním 

dokončených zbývajících části domu. Pak se velice často stává, že stavebníci 

bydlí několik let v domě, který je pouze částečně zkolaudován, a prakticky pak 

užívají na vlastní nebezpečí nezkolaudovanou část stavby. Toto riziko však zcela 

opadá v případě, kdy stavebníci financují stavbu na základě hypotečního úvěru. 

Banka pro uvolnění dalších finančních prostředků vyžaduje doklad o užívání 

stavby od stavebního úřadu v celém rozsahu stavby, nikoli pouze jenom její části. 

Mezi nejproblematičtější stavby, které jsou předmětem i několikaletých 

sporů např. při vyvlastnění a neustálých odvolání, patří veřejně prospěšné stavby 

s následným vyvlastňovacím procesem, průmyslové stavby, stavby oplocení 

včetně zpochybňovaní hranic pozemků a společné částí řadových domů apod. Ve 

většině případů se jedná o vygradované sousedské spory (občanskoprávní), které 

mají občané tendenci řešit prostřednictvím správních orgánů.  

K další závažnosti lze zmínit i to, že na pozemky na kterých vázne 

exekuce či insolvence není pak v možnostech stavebního úřadu umisťovat či 

povolovat jakékoli stavby. Výjimku lze udělit jen v případě exekuce vedené vůči 

státu.  
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14 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo aplikovat postupy stavebního úřadu při 

umisťování, povolování a užívání staveb pro bydlení a dále pak ilustrovat postupy 

katastrálního úřadu při jejich zapisování do katastru nemovitostí. Nejprve byly 

představeny druhy stavebních úřadů, které vykonávají působnost svěřenou 

stavebním zákonem a právní legislativa, podle které tyto správní orgány na úseku 

stavebního řádu postupují. Nadále byly definovány správní řízení a jejich vedení 

od zahájení až po vydání konečného rozhodnutí čí opatření. Mimo výše uvedené 

jsem se ve své práci také zaměřila na základní typy povolení, která jsou běžně 

vydávána, pokud stavba vyžaduje umístění, povolení k provádění či souhlas 

s jejím užíváním. V závěru teoretické části jsem nastínila správní řízení během, 

kterého se již povolená stavba zapisuje do katastru nemovitostí.  

V praktické části byly postupy stavebního úřadu a katastrálního úřadu 

aplikovány na skutečný stavební objekt, v mém případě se jednalo o stavby pro 

bydlení, tedy rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy, ale i větší. Nejprve jsem 

představila území, ve kterém měli stavebníci zájem dům postavit. Poté jsem 

obecně charakterizovala architektonické řešení stavby a povolení, které konkrétní 

stavba vyžadovala pro své umístění a provedení. Zvolila jsem rodinný dům, který 

byl povolen v rámci dodatečného povolení stavby, zároveň jsem u téhož domu 

představila postup stavebního úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce při její 

kolaudaci včetně dalších úkonů spojených se zápisem do statistického výkazu, 

registru územní identifikace a zápisu do katastru nemovitostí. Mou další volbou 

byl menší rodinný dům povolen na základě územního souhlasu a souhlasu 

s provedením ohlášené jednoduché stavby, ale i další dva rodinné domy povoleny 

v rámci územního a stavebního řízení a již předem připravené veřejnoprávní 

smlouvy. Závěrem jsem slovně vyhodnotila používání stavebního zákona v praxi 

a doplnila tuto práci o své poznatky za dobu 2 let působnosti na stavebním úřadě.  

 



72 
 

15 Seznam literatury 

[1]  MAREČEK, J.; DOLEŽAL, J.; SEDLÁČKOVÁ, V.; SKLENÁŘ, T. 
TUNKA, M.; VOBRÁTILOVÁ, Z. Komentář ke stavebnímu zákonu a 
předpisy související. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 838 s. ISBN 978-80-7380-
430-5 

 
[2]  VEDRAL, J.; Správní řád komentář. Praha: Bova polygon, 2012. 1448 s. 

ISBN 978-80-7273-166-4 
 
[3]  ONDRUŠ, R.; Správní řád nový zákon s důvodnou zprávou a poznámkami. 

Praha: Linde Praha, a.s., 2005. 515 s. ISBN 80-7201-523-0 
 
[4]  BAREŠOVÁ, E.; BLÁHOVÁ, I.; DOUBEK, P.; JANEČEK, B.; 

NEDVÍDEK, L;  ŠANDOVÁ. H.; Katastrální zákon komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015. 472 s. ISBN 978-80-7478-703-4  



73 
 

16 Seznam použitých zkratek 

 
ČOV  Čistírna odpadních vod 

RUIAN  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RD  Rodinný dům 

SÚ  Stavební úřad 

SO  Stavební objekt 

AM  Adresní místo 

Kč  Koruna česká 

NP  Nadzemní podlaží 

k.ú.  Katastrální území 

KN  Katastr nemovitostí 

AI  Autorizovaný inspektor 

VPS  Veřejnoprávní smlouva 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ČR  Česká republika 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NN  Nízké napětí 

IČ  Identifikační číslo 

Sb.  Sbírky 

 



74 
 

17 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Mapa obce Hukvaldy .......................................................................... 43 

Obrázek 2: Mapa dotčeného území stavbou RD v rámci dodatečného povolení .. 44 

Obrázek 3: Nepovolené terénní úpravy rozestavěného RD .................................. 45 

Obrázek 4: Černá stavba RD - základy stavby ...................................................... 45 

Obrázek 5: Dokončená stavba RD ........................................................................ 50 

Obrázek 6: Západní pohled dokončeného RD ...................................................... 51 

Obrázek 7: Jižní pohled dokončeného RD ............................................................ 51 

Obrázek 8: Založení NZ v programu RUIAN ....................................................... 52 

Obrázek 9: Založení podkladu v programu RUIAN ............................................. 52 

Obrázek 10: Založení stavebního objektu v programu RUIAN ............................ 53 

Obrázek 11: Založení definičního bodu SO v programu RUIAN ......................... 54 

Obrázek 12: Založení adresního místa v programu RUIAN ................................. 54 

Obrázek 13: Založení definičního bodu AM stavby v programu RUIAN ............ 55 

Obrázek 14: Katastrální mapa se zákresem zkolaudované stavby RD ................. 56 

Obrázek 15: Mapa dotčeného území pro stavbu RD ............................................. 57 

Obrázek 16: JV pohled RD ................................................................................... 58 

Obrázek 17: JZ pohled RD .................................................................................... 58 

Obrázek 18: Mapa dotčeného území stavbou RD ................................................. 61 

Obrázek 19: Pohledy povoleného RD v rámci společného řízení ......................... 63 

 
 

 

 

  



75 
 

18 Přílohy 

18.1 Příloha č. 1 

Mezi prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu patří:  

 
- Nařízení č. 11/2014 Sb., hl. m. Praha 

- Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 

62/2013 Sb. 

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve 

znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve 

znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 

431/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 

Sb. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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18.2 Příloha č. 2 

Poplatky za vydání povolení o umístění stavby nebo zařízení jsou 

upraveny v zákoně o správních poplatcích v tomto znění: 39  

1. Základní výčet poplatků za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  

a)  ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou 

rekreaci   1000 Kč 

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty   5000 Kč 

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) 

nebo b) s výjimkou stavby garáže     500 Kč 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží   1000 Kč a 

500 Kč za čtvrté a každé další stání nejvýše 5000 Kč 

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou 

staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují 

ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)    1000 Kč 

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč 

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do 

kapacity 50 ekvivalentních obyvatel      300 Kč 

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)    3000 Kč   

 
Pod písmenem e) jsou nejčastěji zařazovány elektrické, vodovodní, 

splaškové a kanalizační přípojky, oplocení apod. Do staveb neuvedených podle 

písmene f) jsou zařazovány pozemní komunikace, mosty, vodovodní, plynovodní 

řády, rozšíření distribuční sítě NN.  

 

  

                                                 
39 Část I položka 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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18.3 Příloha č. 3 

Poplatky za vydání povolení jsou upraveny v zákoně o správních 

poplatcích v tomto znění: 40  

1. Základní výčet poplatků za vydání stavebního povolení a povolení užívání  

i)  ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou 

rekreaci   5000 Kč 

j) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty   10 000 Kč 

k) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) 

nebo b) s výjimkou stavby garáže     500 Kč 

l) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží   1000 Kč a 

500 Kč za čtvrté a každé další stání nejvýše 5000 Kč 

m) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou 

staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují 

ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)    1000 Kč 

n) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000 Kč 

o) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do 

kapacity 50 ekvivalentních obyvatel      300 Kč 

p) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)     3000 Kč   

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení   1000 Kč 

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 

stavebního zákona   1000 Kč 

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3  

500 Kč 

5. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  1000 Kč 

 

  

                                                 
40 Část I položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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18.4 Příloha č. 4 

Doklady ke kolaudaci stavby RD 
 

 
1. Geometrický plán zaměření stavby. 
2. Protokol o vytýčení stavby 
3. Ověřená projektová dokumentace opravená podle skutečného provedení 

stavby. 
4. Geodetické zaměření přípojek. 
5. Revizní zpráva vnitřní elektroinstalace. 
6. Revizní zpráva přípojky elektro. 
7. Revizní zpráva hromosvodu. 
8. Revizní zpráva tepelného čerpadla. 
9. Revizní zpráva plynového zařízení v RD. 
10. Revizní zpráva plynové přípojky. 
11. Zápis o pneumatické tlakové zkoušce plynové přípojky. 
12. Protokol o kontrole a měření signalizačního vodiče. 
13. Zápis o vpuštění plynu. 
14. Zpráva o kontrole komínového tělesa. 
15. Protokol o tlakové zkoušce vnitřního rozvodu vody. 
16. Protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky. 
17. Protokol o tlakové zkoušce ústředního topení (i podlahového). 
18. Protokol o nepropustnosti vnitřní kanalizace. 
19. Protokol o nepropustnosti splaškové kanalizační přípojky (od RD po 

žumpu, příp. ČOV). (čestné prohlášení) 
20. Protokol o nepropustnosti žumpy před osazením. Protokol o 

nepropustnosti žumpy po osazení. (čestné prohlášení) 
21. Doklad o kolaudaci ČOV. 
22. Doklad o kolaudaci studny. 
23. Protokol (z oprávněné laboratoře) o rozboru vzorku pitné vody 
24. Měření pobytového radonu (je-li radon nízký, není nutno). 
25. Doklad o zajištění stavby na deformační parametry poddolování 

(prohlášení projektanta, dodavatele stavby). 
26. Doklad o zajištění stavby proti možnému nahodilému výstupu důlních 

plynů (prohlášení projektanta, dodavatele stavby). 
27. Doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby. (čestné prohlášení) 
28. Doklad o zpětvzetí stavbou dotčených pozemků (přípojky apod.). 
29. Doklad o splnění podmínek vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení 

stavby. 
30. Čestné prohlášení dodavatele stavby, že podmínky vyplývající z požárně 

bezpečnostního řešení stavby byly splněny 
31. Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě (u zabudovaných sádrokartonových 

materiálů a polystyrénů). 
32. Čestné prohlášení k provedení vsakovací jímky v souladu s projektovou 

dokumentací. 
33. Předložit stavební deník.  

 
- případně další doklady vyplývající z povolení stavby. 
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18.5 Příloha č. 5 
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