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1. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je problematika stavebního zákona z hlediska poţární 

ochrany, přičemţ cílem práce je porovnání jednotlivých povolovacích reţimŧ v oblasti 

poţární ochrany z pohledu stavebního řádu, konkrétně u jednotlivých forem umisťování 

staveb, povolování staveb a uţívání staveb dle poţadavkŧ stavebního zákona včetně jeho 

prováděcích vyhlášek a předpisŧ o poţární ochraně. 

Úkolem bakalářské práce nebylo pouze popisovat povolovací reţimy, jak upravuje 

stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Snahou bylo poukázat na rozpory, které vznikly 

účinností stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek ve vztahu k právním předpisŧm o 

poţární ochraně a dále poukázat na nové moţnosti v oblasti povolování staveb – institut 

autorizovaného inspektora, v oblasti projektování – účinnost zákona č. 186/2006 Sb., o 

změně některých zákonŧ souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 

a jejich problematiku, která se objevila aţ při aplikaci v praxi. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol, v úvodních kapitolách je vysvětlena 

pŧsobnost stavebního zákona a jeho vztah k ostatním právním předpisŧm, dále jsou 

popsány dotčené orgány a jejich vztah ke stavebnímu úřadu. 

V následující kapitole je čtenář seznámen s problematikou umisťování staveb, 

jednotlivými formami umisťování, problematikou poţární ochrany při umisťování staveb a 

v závěru kapitoly jsou jednotlivé formy umisťování staveb porovnány. Pro jednodušší 

představu jsou pro jednotlivá řízení vytvořeny diagramy procesních krokŧ. 

Stejné náleţitosti jako u předchozí kapitoly obsahují i kapitoly následující, tj. 

povolování staveb a uţívání staveb. 
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2. REŠERŠE 

KAVKA, Richard. Nový stavební zákon a jeho dopad na výkon státního požárního 

dozoru. Ostrava, 2007. 52 s. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

Diplomová práce shrnuje dŧvody pro vydání zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, uvádí základní principy a konkrétní případy charakterizující 

zásadní změny v oblasti stavebního řádu. Na konkrétním příkladě je provedeno srovnání 

postupŧ územního plánu a stavebního řádu při výstavbě rodinného domu, podle 

předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., a nynějšího stavebního zákona č. 183/2006 

Sb. V práci jsou uvedeny dŧleţité změny zákonŧ, které vyvolal nový stavební zákon a řeší 

se zde vliv tohoto zákona na výkon státního poţárního dozoru. V závěru práce jsou 

navrţeny změny a je upozorněno na problematické body, které přinesl stavební zákon ve 

výkonu státního poţárního dozoru. 

LEPÍK, Petr. Porovnání právních předpisů z oblasti stavebního práva a požární 

ochrany. Ostrava, 2009. 42 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

Bakalářská práce se zabývá porovnáním právních předpisŧ z oblasti stavebního práva a 

poţární ochrany a vytipování rozdílných přístupŧ. Hlavní část práce je věnována výkonu 

státního poţárního dozoru a s tím souvisejícím povinnostem. Dále jsou uvedeny moţnosti 

projektanta postupovat odlišně od postupu stanoveného českou státní normou. V závěru 

práce je upozorněno na určité nedostatky zjištěné při porovnání předpisŧ z oblasti 

stavebního práva a poţární ochrany. 

KRÁLOVÁ, Miroslava. Územně plánovací dokumentace v činnosti státní správy a 

samosprávy. Šumperk, 2010. 59 s., VŠB – TU Ostrava, Fakulta veřejné ekonomiky. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou územně plánovací dokumentací v činnosti 

státní správy a samosprávy. V úvodu práce jsou vymezeny pojmy územně plánovací 

dokumentace a územního rozhodování. Další kapitola popisuje prŧběh a postupy činností 

pracovníkŧ územně samosprávných celkŧ na úseku výstavby v rámci rozhodování 

týkajících se jimi spravovaného území. Navazující kapitola vyjasňuje kroky při pořizování a 

schvalování územně plánovací dokumentace. V závěru práce byla činnost územně 

samosprávných celkŧ v oblasti územně plánovací dokumentace zhodnocena. 
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ÚZ Úplné znění: Stavební zákon a vyhlášky. Ostrava: Sagit a.s., 2009. 416 s. ISBN 978-

80-7208-759-4. 

Tato publikace obsahuje právní předpisy na úseku stavebního zákona spolu s 

prováděcími předpisy, odpovídající stavu právní úpravy ke dni 23. 9. 2009. 
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3. STAVEBNÍ ZÁKON 

3.1. Pŧsobnost stavebního zákona 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisŧ (dále jen „stavební zákon“) je základním procesním předpisem na úseku 

stavebního řádu a územního plánování. Stavební zákon je účinný od 1.1.2007. 

Ve věcech územního plánování upravuje: 

- Cíle a úkoly územního plánování, 

- soustavu orgánŧ územního plánování, 

- nástroje územního plánování, 

- vyhodnocování vlivŧ na udrţitelný rozvoj území, 

- rozhodování v území, 

- moţnosti sloučení postupŧ podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivŧ záměrŧ na 

ţivotní prostředí, 

- podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, 

- evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační poţadavky pro územně plánovací 

činnost. [1] 

Ve věcech stavebního řádu upravuje: 

- Povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, 

- uţívaní a odstraňování staveb, 

- dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadŧ, 

- postavení a oprávnění autorizovaných inspektorŧ, 

- soustavu stavebních úřadŧ, 

- povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. [1] 

 Dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné poţadavky 

na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmŧ a 

některé další věci související s předmětem této právní úpravy. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat konkrétní částí územního plánování – a to 

územním rozhodováním a částí stavebního řádu- povolováním a uţíváním staveb. 
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3.2. Dŧleţité změny vzniklé přijetím nového stavebního zákona, prováděcích 

vyhlášek a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonŧ souvisejících s 

přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 

Nový stavební zákon přinesl oproti předchozímu stavebnímu zákonu (zákon č. 

56/1976 Sb.) určité změny, a to jak v umisťování, povolování i uţívání staveb. 

Problematika jednotlivých postupŧ je popsána v samostatných kapitolách. 

Velkou změnou je nová moţnost povolování staveb, a to formou zkráceného stavebního 

řízení, nebo-li institutem autorizovaného inspektora. Problematika je podrobněji vysvětlena 

v kapitole 6.5. 

Další podstatnou změnou je posuzování přesahu poţárně nebezpečného prostoru na 

sousední pozemek, kdy vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 

(dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“) byla zrušena vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu, která v případě přesahu poţárně nebezpečného 

prostoru na sousední pozemek umoţňovala z této skutečnosti výjimku. Současná vyhláška 

č. 268/2009 Sb. tento problém výjimkou neřeší, pouze odkazuje na vyhlášku č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách poţární ochrany. Problematika je blíţe popsána v kapitole 5.6. 

Současně s přijetím nového stavebního zákona účinného ode dne 1.1.2007, vyšel 

v platnost zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonŧ souvisejících s přijetím 

stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (dále jen „zákon č. 186/2006 Sb.“) účinný od 

téhoţ dne. Jak sám název zákona uvádí, jednalo se o přijetí změn některých zákonŧ, které 

souvisely s přijetím nového stavebního zákona. Největší změnou či novinkou v oblasti 

poţární ochrany zaznamenal § 99 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, který po 

uvedené změně umoţňuje projektantŧm poţární ochrany pouţít odlišný postup od postupu, 

který stanoví česká technická norma nebo jiný technický dokument upravující podmínky 

poţární ochrany. Pouţitím takového postupu musí být však dosaţeno alespoň stejného 

výsledku, kterého by bylo dosaţeno při postupu podle českých technických norem nebo 

jiných technických dokumentŧ upravující podmínky poţární ochrany. 

3.3. Vztah stavebního zákona ke správnímu řádu 

Stavební zákon má stejně tak jako ostatní předpisy vazbu na jiné zákony. Jedním 

z těchto zákonŧ je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisŧ (dále 

jen „správní řád“). Správní řád se v řízení pouţije tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. 

Toto pravidlo je dáno v ust. § 1 odst. 2 správního řádu, přičemţ zvláštním zákonem ve 
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vztahu správního řádu a stavebního zákona se rozumí stavební zákon. [2] Ve stavebním 

zákoně je tato moţnost ukotvena v ust. § 192 stavebního zákona, kde je uvedeno, ţe na 

postupy a řízení se pouţije správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak. [1] 

Příklady pouţití správního řádu v řízení vedeném stavebním úřadem: 

- Řízení o výjimce z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. není ve stavebním zákoně 

upraveno, tudíţ se pro řízení pouţijí procesní kroky správního řádu. 

- Podá-li ţadatel ve stavebním řízení neúplnou ţádost, stavební úřad musí ţadatele vyzvat 

k jejímu doplnění a řízení přerušit. Stavební zákon tento nedostatek neřeší, proto se 

pouţije správní řád. 

- Stavební úřad v územním i stavebním řízení vymezuje účastníky řízení podle stavebního 

zákona. Přihlásí-li se však do řízení jiný účastník, stavební úřad o této skutečnosti musí 

rozhodnout podle správního řádu. 

STAVEBNÍ ZÁKON   

 

 

SPRÁVNÍ ŘÁD  

Obr.č.1- Vztah stavebního zákona ke správnímu řádu 

3.4. Vztah stavebního zákona ke zvláštním právním předpisŧm 

Tato otázka úzce souvisí s výkonem a pŧsobností stavebních úřadŧ. 

Stavební úřady se dle § 12, § 15 a § 16 stavebního zákona dělí: 

 Obecné stavební úřady 

- Ministerstva 

- Krajské úřady 

- Magistráty 

- Pověřené stavební úřady 

- Městské a obecní úřady. 

 Speciální stavební úřady s výjimkou pravomoci v územním rozhodování 

- U staveb leteckých 

- Staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze 

- Staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací 
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- Vodních děl. 

 Vojenské a jiné stavební úřady 

- Ministerstvo obrany 

- Ministerstvo vnitra 

- Ministerstvo spravedlnosti 

- Ministerstvo prŧmyslu a obchodu. [1] 

Obecné stavební úřady postupují a rozhodují podle stavebního zákona, v případě stavebních 

úřadŧ speciálních platí, ţe rozhodují téţ podle stavebního zákona, pokud však zvláštní 

právní předpis pro uvedené speciální stavby nestanoví jinak. Toto pravidlo je zakotveno v 

§ 15 odst. 2 stavebního zákona. [1] 

Zvláštními právními předpisy pro uvedené speciální stavební úřady jsou: 

- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách; 

- Zákon č.13/1991 Sb., o pozemních komunikacích; 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ. 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS   

 

 

 

STAVEBNÍ ZÁKON   

 

Obr.č.2- Vztah stavebního zákona ke zvláštním právním předpisŧm v pŧsobnosti 

speciálních stavebních úřadŧ 
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4. DOTČENÉ ORGÁNY 

Pojem „dotčené orgány“, jejich postup v řízení, součinnost se stavebním zákonem je 

upraven ve stavebním zákoně, správním řádu a i ve zvláštních zákonech. 

Z těchto předpisŧ vyplývá, ţe dotčenými orgány jsou: 

- orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, 

- správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo 

vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. 

- územně samosprávné celky, jestliţe se věc týká práva územního samosprávného celku 

na samosprávu. [2] 

Dotčené orgány by měly pracovat ve vzájemné součinnosti se stavebním úřadem a 

poskytovat správnímu orgánu, který vede řízení, všechny informace dŧleţité pro řízení. 

Dotčený orgán vydává podle stavebního zákona: 

a) pro vydání rozhodnutí závazná stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 

b) pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která 

nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis 

jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření 

obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona. 

Závazná stanoviska dotčených orgánŧ a stanoviska dotčených orgánŧ, která jsou 

závazným podkladem, uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisŧ a podle 

stavebního zákona. Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným 

stanoviskem. Stanoví-li dotčené orgány ve svém stanovisku nebo závazném stanovisku 

podmínky, a stanou-li se tyto podmínky součástí výrokové části rozhodnutí nebo jiného 

úkonu, mohou dotčené orgány kontrolovat jejich dodrţování. [1] 

Přehled dotčených orgán pro územní a stavební řízení je uveden v tabulkách č.3 a č.4. 

4.1. Dotčený orgán na úseku poţární ochrany 

Dotčeným orgánem na úseku poţární ochrany mŧţe být Ministerstvo vnitra či 

Hasičský záchranný sbor kraje, jak vyplývá z § 31 aţ § 35 zákona č.133/1985 Sb., o poţární 

ochraně (dále jen „zákon o poţární ochraně“). 
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Obecně lze konstatovat, ţe v řízení vedeném stavebním úřadem je dotčeným 

orgánem Hasičský záchranný sbor kraje, Ministerstvo vnitra vykonává státní poţární dozor 

jen u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajŧ, nebo u staveb, které si 

vyhradí. [4] 

Státní poţární dozor 

Státní poţární dozor se pro účely stavebního úřadu vykonává: 

- posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladŧ pro vydání územního 

rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k 

povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o 

změně v uţívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, 

k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu poţárně bezpečnostního 

řešení podle zvláštních právních předpisŧ, 

- ověřováním, zda byly dodrţeny podmínky poţární bezpečnosti staveb vyplývající z 

posouzených podkladŧ a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných 

stanovisek. [4] 

Přičemţ dále platí, ţe se státní poţární dozor se nevykonává u staveb nevyţadujících 

stavební povolení ani ohlášení. U ohlašovaných staveb se státní poţární dozor vykonává: 

a) u podzemních staveb, jejichţ zastavěná plocha nepřesahuje 300 m
2
 a hloubka 3 m, 

b) u staveb, jejichţ zastavěná plocha nepřesahuje 300 m
2
 a výška 10 m a staveb hal o 

zastavěné ploše do 1000 m
2
 a výšce do 15 m, pokud budou nejvýše s jedním nadzemním 

podlaţím, nepodsklepené a budou povolovány jako stavby dočasné na dobu nejdéle 3 let, 

c) u stavebních úprav pro změny v uţívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných 

konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyţadují posouzení vlivŧ na ţivotní prostředí, 

d) u udrţovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit poţární bezpečnost, 

e) u změny v uţívání stavby, pro kterou je třeba souhlas nebo rozhodnutí stavebního 

úřadu.[4] 

Hasičský záchranný sbor se jako dotčený orgán na úseku poţární ochrany pro 

potřeby stavebního úřadu vyjadřuje především k části předkládané projektové dokumentace, 

a to k poţárně bezpečnostnímu řešení. Obsah a rozsah poţárně bezpečnostního řešení je 

upraven § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a 
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výkonu státního poţárního dozoru (dále jen „vyhláška o poţární prevenci“), přičemţ rozsah 

mŧţe být omezen či rozšířen v závislosti na druhu a charakteru stavby. 

Poţárně bezpečnostní řešení 

Obsah a rozsah poţárně bezpečnostního řešení je rozdílný pro postup pro vydání 

územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení. 

Pro účely stavebního úřadu je obsah a rozsah přikládané dokumentace k územnímu 

řízení stanoven vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“). 

V příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. jsou v bodě č. 4 stanoveny zásady zajištění poţární 

ochrany staveb. Porovnání jednotlivých bodŧ s poţadavky vyhlášky o poţární prevenci je 

uveden v následující tabulce. 

VYHLÁŠKA Č. 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA Č. 246/2001 Sb. 

 stručný popis koncepce poţární bezpečnosti 

z hlediska předpokládaného stavebního řešení 

 návrh koncepce poţární bezpečnosti z hlediska 

předpokládaného stavebního řešení a zpŧsobu 

vyuţití stavby 

 řešení odstupových vzdáleností a vymezení 

poţárně nebezpečného prostoru 

 grafické vyznačení umístění stavby s vymezením 

předpokládaných odstupových, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností, příjezdové 

komunikace a nástupní plochy pro poţární 

techniku, připojení k sítím technického vybavení  

 řešení evakuace osob a zvířat 
 

 vybavení stavby vyhrazenými poţárně 

bezpečnostními zařízeními 

 předpokládaný rozsah vybavení objektu 

vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními, 

včetně náhradních zdrojŧ pro zajištění jejich 

provozuschopnosti 

 řešení přístupových komunikací a nástupních 

ploch pro poţární techniku 

 navrţení zdrojŧ poţární vody či jiných hasebních 

látek 

 řešení příjezdových komunikací, nástupních 

ploch pro poţární techniku, zajištění potřebného 

mnoţství poţární vody či jiné hasební látky 
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 zabezpečení stavby či území stavbou poţární 

ochrany, pokud to odŧvodňují poţadavky na 

záchranné a likvidační práce nebo ochranu 

obyvatelstva 

 zhodnocení moţnosti provedení poţárního 

zásahu, potřeba zřízení jednotky poţární ochrany 

podniku nebo poţární hlídky 

 

Tab. č.1 – Porovnání poţadavkŧ na poţárně bezpečnostní řešení pro územní řízení 

 

Z uvedeného porovnání vyplývá, ţe poţadavky na poţárně bezpečnostní řešení pro 

účely územního řízení jsou vyhláškou č. 503/2006 Sb. a vyhláškou o poţární prevenci 

v některých bodech podobné. Ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. je oproti vyhlášce o poţární 

prevenci navíc poţadavek na řešení evakuace osob a zvířat. 

Ke stavebnímu povolení je obsah a rozsah přikládané projektové dokumentace řešen 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) 

V příloze č. 1 této vyhlášky je obsah poţárně bezpečnostního řešení stanoven v bodě č. 1.3. 

Porovnání jednotlivých bodŧ s poţadavky vyhlášky o poţární prevenci je uveden 

v následující tabulce. 

VYHLÁŠKA Č. 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Č. 246/2001 Sb. 

 
 seznam pouţitých podkladŧ pro zpracování 

 popis a umístění stavby a jejích objektŧ 

 stručný popis stavby z hlediska stavebních 

konstrukcí, výšky stavby, účelu uţití, popis a 

zhodnocení technologie a provozu, umístění 

stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

 rozdělení stavby a objektŧ do poţárních úsekŧ  rozdělení stavby do poţárních úsekŧ 

 výpočet poţárního rizika a stanovení stupně 

poţární bezpečnosti 

 stanovení poţárního rizika, popřípadě 

ekonomického rizika, stanovení stupně poţární 

bezpečnosti a posouzení velikosti poţárních 

úsekŧ 
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 stanovení poţární odolnosti stavebních 

konstrukcí 

 zhodnocení navrţených stavebních konstrukcí a 

poţárních uzávěrŧ z hlediska jejich poţární 

odolnosti 

 stanovení zvláštních poţadavkŧ na zvýšení 

poţární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

sníţení hořlavosti stavebních hmot 

 

 zhodnocení navrţených stavebních hmot 

(hořlavost, odkapávání v podmínkách poţáru, 

rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita 

zplodin hoření apod.) 

 evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových 

cest, počet a umístění poţárních výtahŧ 

 zhodnocení moţnosti provedení poţárního 

zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhŧ a počtu únikových cest, jejich 

kapacity, provedení a vybavení 

 vymezení poţárně nebezpečného prostoru, 

výpočet odstupových vzdáleností 

 stanovení odstupových, popřípadě 

bezpečnostních vzdáleností a vymezení poţárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, 

popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu 

k okolní zástavbě, sousedním pozemkŧm a 

volným skladŧm 

 zpŧsob zabezpečení stavby poţární vodou nebo 

jinými hasebními látkami 

 určení zpŧsobu zabezpečení stavby poţární 

vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrních míst, popřípadě zpŧsobu zabezpečení 

jiných hasebních prostředkŧ u staveb, kde nelze 

pouţít vodu jako hasební látku 

 stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích 

přístrojŧ 

 stanovení počtu, druhŧ a zpŧsobu rozmístění 

hasicích přístrojŧ, popřípadě dalších věcných 

prostředkŧ poţární ochrany nebo poţární 

techniky 
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 posouzení poţadavkŧ na zabezpečení stavby 

poţárně bezpečnostními zařízeními 

 předpokládaný rozsah vybavení objektu 

vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními, 

včetně náhradních zdrojŧ pro zajištění jejich 

provozuschopnosti 

 posouzení poţadavkŧ na zabezpečení stavby 

poţárně bezpečnostními zařízeními, následně 

stanovení podmínek a návrh zpŧsobu jejich 

umístění a instalace do stavby 

 zhodnocení technických zařízení stavby 

 zhodnocení technických, popřípadě 

technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění 

apod.) z hlediska poţadavkŧ poţární bezpečnosti 

 stanovení poţadavkŧ na hašení poţáru a 

záchranné práce  

 vymezení zásahových cest a jejich technického 

vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob 

provádějících hašení poţáru a záchranné práce, 

zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě 

nástupních ploch pro poţární techniku 

 výkresy dle vyhlášky o poţární prevenci 
 výkresy dle vyhlášky o poţární prevenci 

 

Tab. č.2 – Porovnání poţadavkŧ na poţárně bezpečnostní řešení pro stavební řízení 

 

Z porovnání poţadavkŧ na poţárně bezpečnostní řešení ve stavebním řízení vyplývá, ţe 

vyhláška o poţární prevenci řeší obsah a rozsah poţárně bezpečnostního řešení podrobněji, 

neţ vyhláška č. 499/2006 Sb., přičemţ některé části nejsou vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

vŧbec poţadovány. 

4.2. Závazné stanovisko dotčeného orgánu 

Správní řád v ust. § 149 taktéţ upravuje určité podmínky závazného stanoviska a 

rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. Platí, ţe bylo-li vydáno závazné stanovisko, 

které znemoţňuje záměru vyhovět, správní orgán neprovádí další dokazování a ţádost 

zamítne.  
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V případě, ţe ţadatel je názoru, ţe závazné stanovisko dotčeného orgánu není v souladu 

s právními předpisy, nemŧţe se proti závaznému stanovisku odvolat, odvolat se lze pouze 

do rozhodnutí stavebního úřadu, které je podmíněné závazným stanoviskem. V odvolání 

proti rozhodnutí stavebního úřadu musí být vysloven nesouhlas se závazným stanoviskem. 

Odvolací orgán si následně od nadřízeného správního orgánu vyţádá potvrzení nebo změnu 

závazného stanoviska. 

V případě, ţe je závazné stanovisko nezákonné, lze ho zrušit nebo změnit 

v přezkumném řízení, k němuţ je příslušný opět nadřízený správní orgán orgánu, který 

závazné stanovisko vydal. [2] 
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Oblast 

pŧsobnosti DO 

Poţární 

ochrana 

Civilní 

ochrana 

Bezpečnost 

státu 

Ochrana 

ţivotního 

prostředí 

Ochrana 

přírody a 

krajiny 

Ochrana 

vod 

Ochrana 

ovzduší 

Ochrana 

ZPF 

Ochrana 

lesa 

Ochrana 

loţisek 

nerostných 

surovin 

Odpadové 

hospodářství 

Ochrana 

veřejného 

zdraví 

Veterinární 

správa 

Památková 

péče1 

Doprava na 

pozemních 

komunikacích 

Doprava 

dráţní 

Doprava 

letecká 
Energetika 

Doprava 

vodní 

Obecní úřady  ANO     ANO             

Pověřené 

obecní úřady 
    ANO ANO              

ORP       ANO ANO ANO  ANO   ANO ANO     

Krajský úřad    ANO ANO ANO  ANO ANO ANO    ANO ANO     

Ministerstvo MV  MV MŢP     MZ/MŢP MŢP  MZd   MD  MD MPO  

HZS ANO ANO                  

KHS           ANO ANO        

ČIŢP       ANO             

Obvodní 

báňský úřad 
         ANO          

Správy NP a 

CHKO 
    ANO   ANO ANO           

Újezdní úřady     ANO ANO ANO             

Vojenský lesní 

úřad 
        ANO           

Krajská 

veterinární 

správa 

            ANO       

Úřad pro 

civilní letectví 
                ANO   

Státní 

plavební 

správa 

                  ANO 

Dráţní 

správní úřad 
               ANO    

Státní 

energetická 

inspekce 

                 ANO  

 

Tab.č.3- Dotčené orgány – územní řízení 
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Oblast 

pŧsobnosti DO 

Poţární 

ochrana 

Civilní 

ochrana 

Bezpečnost 

státu 

Ochrana 

ţivotního 

prostředí 

Ochrana 

přírody a 

krajiny 

Ochrana 

vod 

Ochrana 

ovzduší 

Ochrana 

ZPF 

Ochrana 

lesa 

Ochrana 

loţisek 

nerostných 

surovin 

Odpadové 

hospodářství 

Ochrana 

veřejného 

zdraví 

Veterinární 

správa 

Památková 

péče1 

Doprava na 

pozemních 

komunikacích 

Doprava 

dráţní 

Doprava 

letecká 
Energetika 

Doprava 

vodní 

Obecní úřady  ANO   ANO  ANO        ANO     

Pověřené 

obecní úřady 
    ANO ANO  ANO            

ORP     ANO ANO  ANO ANO  ANO   ANO ANO     

Krajský úřad    ANO ANO  ANO ANO ANO ANO    ANO ANO     

Ministerstvo MV  MV MŢP MŢP/MO   MŢP MŢP   MO/MV   MD  MO MPO  

HZS ANO ANO                  

KHS            ANO        

ČIŢP                    

Obvodní 

báňský úřad 
                   

Správy NP a 

CHKO 
    ANO   ANO            

Újezdní úřady     ANO ANO              

Vojenský lesní 

úřad 
        ANO           

Krajská 

veterinární 

správa 

            ANO       

Úřad pro 

civilní letectví 
                ANO   

Státní 

plavební 

správa 

                  ANO 

Dráţní 

správní úřad 
               ANO    

Státní 

energetická 

inspekce 

                 ANO  

 

Tab.č.4- Dotčené orgány – stavební řízení 
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5. UMISŤOVÁNÍ STAVEB 

Umisťování staveb je řešeno v ust. § 76 aţ § 96 stavebního zákona. Obecně platí 

pravidlo, ţe všechny stavby, kromě staveb uvedených v § 79 odst. 3 stavebního zákona, 

vyţadují jednu z forem umísťování staveb. Definice pojmu „stavba“ je uvedena v § 2 odst. 

3 stavebního zákona, a to, ţe stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dále 

stavební zákon v tomto ustanovení definuje dočasnou stavbu jako stavbu, u které stavební 

úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavbou se také rozumí i část stavby nebo změna 

dokončené stavby. [1] 

Pokud se zmiňujeme o „stavbě“, upozornila bych na problém, který vyplývá ze 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisŧ. V uvedeném 

zákoně je v § 119 odst.2 uvedeno, ţe nemovitostmi se rozumí pozemky a stavby spojené se 

zemí pevným základem. [3] Z tohoto ustanovení se řada účastníkŧ řízení domnívá, ţe 

stavbou je pouze stavba, která je se zemí spojena pevným základem. Tak tomu ovšem není, 

z ust. § 2 odst. 3 stavebního zákona vyplývá, ţe zaloţení stavby nemá vliv na to, zda stavba 

stavbou je či není. 

Vrátíme-li se k umisťování staveb, v § 79 odst. 3 stavebního zákona je uveden 

taxativní výčet staveb, které nevyţadují umístění dle stavebního zákona. Jedná se o stavby 

jako např. stoţáry pro vlajky do výšky 8 m, bleskovody, sirény do výšky 1,5 m, propustky 

na účelových komunikacích, cirkusové stany pro nejvýše 200 osob, sjezdy z pozemních 

komunikací a další. Ostatní neuvedené stavby vyţadují jednu z forem umístění. 

5.1. Formy umisťování staveb 

1) Územní souhlas 

2) Územní řízení (včetně zjednodušeného územního řízení) 

3) Veřejnoprávní smlouva  

4) Zvláštní formy (Územně plánovací informace, Regulační plán) 



18 

 

 

FORMY UMISŤOVÁNÍ STAVEB 

 

 

 

 

ÚZEMNÍ SOUHLAS  ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  ZVLÁŠTNÍ FORMY  

 

Obr.č.3 - Formy umisťování staveb 

5.2. Územní souhlas 

Územní souhlas patří mezi jednu z jednodušších forem umístění. Právní úprava pro 

územní souhlas je obsaţena v § 96 stavebního zákona. Jednodušší forma spočívá v tom, ţe 

se nevede ţádné řízení a ţadatel předkládá mnohem méně podkladŧ neţ k územnímu řízení. 

Aby ţadatel mohl poţádat a následně získat územní souhlas, musí být splněny určité 

podmínky dané v § 96 odst. 1 stavebního zákona. Těmito podmínkami se rozumí: 

- Záměr musí být v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, 

- Poměry v území se nesmí podstatně změnit, 

- Záměr nevyţaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

- Bylo-li vydáno k záměru závazné stanovisko dotčeného orgánu, nesmí obsahovat 

podmínky či nesmí být vyjádřen nesouhlas, 

- Záměr nesmí podléhat posouzení z hlediska vlivŧ na ţivotní prostředí. 

Toto jsou základní podmínky pro podání územního souhlasu. Ust. § 96 obsahuje 

však v odst. 2 další poţadavky, a to z hlediska moţných staveb pro územní souhlas. 

V tomto odstavci jsou taxativně vyjmenovány stavby, které lze povolit na územní souhlas. 

Ostatní stavby musí mít jinou formu umístění. Jedná se např. o tyto stavby: 

- Stavby, jejich změny a zařízení, která nevyţadují stavební povolení ani ohlášení podle 

§ 103 odst. 1 a 2 stavebního zákona, 

- Stavby, jejich změny a zařízení vyţadující ohlášení podle § 104 stavebního zákona, 

- Stavby pro reklamu, 

- Stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv 

stavby na okolí, 
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- Úpravy terénŧ, násypŧ, výkopŧ do 1,5 m výšky či hloubky do 300 m
2
 nehraničícími 

s veřejnými komunikacemi, veřejným prostranstvím, 

- Skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m
2
, 

- Změny druhu pozemku do 300 m
2
, 

- Změny staveb. [1] 

Jedná-li se tedy o jednu z výše uvedených staveb a jsou splněny podmínky § 96 

odst. 1 stavebního zákona, lze poţádat o vydání územního souhlasu. K oznámení ţadatel 

musí dále přiloţit určité podklady jako např. závazná stanoviska, stanoviska vlastníkŧ 

veřejné dopravní infrastruktury, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy 

a hlavně souhlasy osob – vlastníkŧ sousedních nemovitostí vyznačené rovněţ v situačním 

výkresu. Poslední z uvedených bodŧ je jedním z nejdŧleţitějších, neboť vzhledem k tomu, 

ţe se nevede ţádné řízení, nemohly by se tyto dotčené osoby nijak vyjádřit k záměru. 

Z uvedeného vyplývá, ţe územní souhlas je moţný pouze u staveb, kde jsou 

„bezproblémové“ sousedské vztahy. V případě, ţe ţadatel tyto souhlasy nedoloţí, nelze 

k záměru vydat územní souhlas a záměr se musí projednat v územním řízení, coţ pro 

ţadatele znamená větší zátěţ jak z finančního hlediska, tak z hlediska časového. 

K územnímu řízení musí ţadatel doloţit dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, 

k územnímu souhlasu postačil jednoduchý popis s výkresy, které si ţadatel mohl zpracovat 

sám. Lhŧta k vydání územnímu souhlasu je 30 dnŧ, územní řízení trvá aţ několik měsícŧ. 

Blíţe bude popsáno v následující kapitole. 
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Obr.č.4 – Schéma postupu při vydání územního souhlasu 

5.3. Územní řízení 

Územní řízení je oproti územnímu souhlasu sloţitější a časově náročnější forma 

umístění. Nesplní-li stavba poţadavky pro územní souhlas, či není-li uvedena v taxativním 

výčtu v § 79 odst. 3 stavebního zákona, kde jsou uvedeny stavby nevyţadující umístění ani 

územní souhlas, musí být tato stavba umístěna územním rozhodnutím o umístění stavby. 

K ţádosti ţadatel přikládá např. závazná stanoviska, stanoviska vlastníkŧ veřejné dopravní 

infrastruktury, dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou (autorizovaným inţenýrem či 

architektem pro pozemní stavby). Největší nevýhodou oproti územnímu souhlasu je časové 

hledisko. Po podání ţádosti má stavební úřad 30 dnŧ na oznámení zahájení územního 

řízení. Dále je povinné veřejné ústní projednán, které musí být oznámeno min. 15 dnŧ 
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předem. Po ústním jednání mŧţe být vydáno územní rozhodnutí. Problémem je však 

doručování účastníkŧ řízení, neboť je-li v území územní plán, coţ je ve většině obcí, 

doručuje se účastníkŧm řízení, kromě ţadatele, obce a dotčených orgánŧ, veřejnou 

vyhláškou. To znamená, ţe daná písemnost musí viset na úřední desce úřadu a na 

internetových stránkách daného úřadu min. 15 dní. V případě doručování rozhodnutí je 

nutné počítat ode dne sejmutí rozhodnutí z úředních desek dalších 15 dnŧ, kdy mají 

účastníci moţnost podat odvolání. Aţ po uplynutí lhŧty rozhodnutí nabyde právní moci. 

Z uvedených lhŧt se dostaneme na lhŧtu např. 30 (zahájení) + 15 (visí) + 15 (termín 

jednání) + 5 (vydání rozhodnutí) + 15 (visí) + 15 (právní moc) = 95 dní. Uvedený příklad je 

pouze v případě, ţe ţadatel doloţil veškeré podklady a není nutné ho vyzývat k doplnění. 

Samozřejmě se musí počítat s tím, ţe ostatní účastníci řízení mají právo na odvolání, 

v tomto případě se lhŧta dále zvětšuje. Z výše popsaného vyplývá, ţe územní řízení je 

časově náročná forma umístění, proto je nutné s touto lhŧtou pro budoucí výstavbu počítat. 

Určitou formou územního řízení je zjednodušené územní řízení, které upravuje ust. § 95 

stavebního zákona. Zjednodušení spočívá zejména ve zkrácení lhŧty pro vydání rozhodnutí. 

Zkrácení lhŧty je však na úkor více povinností pro ţadatele. Nejen ţe stavba musí splňovat 

určité podmínky, např. být v zastavitelné či zastavěné ploše, nevyţadovat posouzení vlivŧ 

na ţivotní prostředí, ţádost musí mít všechny předepsané náleţitosti a musí být doloţena 

závaznými stanovisky dotčených orgánŧ, ale ţadatel musí navíc zajistit souhlas všech 

účastníkŧ řízení a dotčených orgánŧ se zjednodušeným územním řízením. Pokud je vše 

doloţeno, stavební úřad zveřejní návrh rozhodnutí ve lhŧtě 15 dnŧ a pokud nikdo nepodá do 

15 dnŧ ode dne sejmutí návrhu připomínky či námitky, povaţuje se rozhodnutí za vydané a 

nabývá právní moci. Z uvedeného je zřejmé, ţe se jedná o značné zkrácení lhŧty pro vydání 

rozhodnutí. Tento postup lze ovšem aplikovat pouze s výslovnými souhlasy vlastníkŧ 

sousedních nemovitostí. 
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Obr.č.5 – Schéma postupu ve zjednodušeném územním řízení 

 

 

 

 

 

 

PODÁNÍ ŢÁDOSTI O ZJEDNODUŠENÉ 

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ + PŘÍLOHY 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU VÝROKU 

ROZHODNUTÍ 

PŘEZKUM ŢÁDOSTI PODLE 

§ 95 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ZVĚŘEJNĚNÍ NÁVRHU VÝROKU 

ROZHODNUTÍ 

POVINNOST ŢADATELE VYVĚSIT 

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ 

15DENNÍ LHŦTA PRO PODÁNÍ 

VÝHRAD, NÁMITEK, PŘIPOMÍNEK 

UPLATNĚNÍ VÝHRAD, 

NÁMITEK, PŘIPOMÍNEK 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ 

USNESENÍ O PROJEDNÁNÍ 

V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ 

ANO 

NE 

NE 

ANO 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.6 – Schéma postupu v územním řízení 
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z nich se stává smlouva platnou. Účinná je ode dne, kdy tyto osoby dají navíc písemný 

souhlas. Stavební úřad zde nevede ţádné řízení, pouze se mu smlouva předloţí a on do 7 

dnŧ ode dne předloţení návrhu smlouvy oznámí osobám, které by byly účastníky řízení, ţe 

se stavebníkem uzavře veřejnoprávní smlouvu. Veřejnoprávní smlouvu lze tedy povaţovat 

za další jednodušší formu umístění, nicméně veškeré kroky jsou na ţadateli. Z výše 

uvedeného lze usoudit, ţe veřejnoprávní smlouvu lze aplikovat v situacích, kde vlastníci 

sousedních nemovitostí nebudou mít proti záměru námitky. 

5.5. Zvláštní formy 

Územně plánovací informace 

Územně plánovací informace je zvláštní formou umístění, která mŧţe nahradit 

územní souhlas či územní rozhodnutí. Ve stavebním zákoně je řešena ust. § 21 odst. 1 písm. 

d) stavebního zákona. Ţadatel v ţádosti uvádí konkrétní poţadavky na informaci 

v souvislosti se svým záměrem a údaje o svém záměru. Ţadatel musí v ţádosti uvést údaje 

k posouzení, zda zamýšlená stavba splňuje poţadavky podle § 104 odst. 1 stavebního 

zákona, dále přikládá situační výkres. Stavební úřad posoudí předloţený návrh a vydá 

ţadateli územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb. 

V případě, ţe jsou splněny poţadavky § 104 odst. 1 stavebního zákona (jedná se o stavbu 

uvedenou v § 104 odst. 2 písm. a) aţ d), návrh je v souladu s obecnými poţadavky na 

výstavbu a s vydanou územně plánovací informací, je umisťován v zastavěném či 

zastavitelném území, poměry v území se podstatně nemění a nevyţaduje nové nároky na 

technickou a dopravní infrastrukturu), postačí na uvedenou stavbu ohlášení bez územního 

souhlasu či územního rozhodnutí. 

Regulační plán 

Regulační plán je dokument, který vydává zastupitelstvo obce formou opatření 

obecné povahy. Regulační plán stanovuje v řešené ploše podrobné podmínky pro vyuţití 

podmínky, umístění staveb či jejich prostorové uspořádání. Mŧţe např. stanovit stavební 

čáru pozemku, max. výšku stavby, max. podlaţnost, typ střechy, max. pŧdorysnou plochu, 

doplňkové stavby přípustné na pozemku rodinného domu atd. Regulační plán mŧţe dále ve 

schváleném rozsahu nahradit územní rozhodnutí. Tzn., je-li v území vydán regulační plán a 

stanovuje, jaké stavby jsou tímto plánem umístěny, není jiţ třeba vést nějakou formu 

umístění stavby, je třeba je jen povolit. 
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE REGULAČNÍ PLÁN KRAJE 
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Obr.č.7 – Závaznost pro rozhodování v území 

5.6. Problematika poţární ochrany při umisťování staveb 

Při umisťování staveb se jako největší problém jeví přesah poţárně nebezpečného 

prostoru na sousední pozemek či stavbu. V současné právní úpravě je tento problém řešen 

následovně. Prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, konkrétně vyhláška č. 501/2006 

Sb., o obecných poţadavcích na vyuţívání území (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), 

která se dle § 1 odst. 2 uvedené vyhlášky pouţije při mj. umisťování staveb, rozhodování o 

nástavbách, stavebních úpravách, změně vlivu stavby na vyuţití území, v § 23 odst. 2 

stanovuje, ţe stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední 

pozemek. Další prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu, vyhláška č. 268/2009 Sb., v § 8 

stanovuje, ţe stavba musí být navrţena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro určené vyuţití a aby současně splnila základní poţadavky, 

kterými jsou mj. poţární bezpečnost, přičemţ v tomto bodě odkazuje na vyhlášku č. 

23/2008 Sb. V § 11 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. je uvedeno, ţe u poţárních úsekŧ 

stavby musí být vymezen poţárně nebezpečný prostor a stanovena odstupová vzdálenost 

podle českých technických norem. V normách řady ČSN 73 08xx, konkrétně např. čl. 

10.2.1 ČSN 73 0802 je stanoveno, ţe poţárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes 

hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství. Výraz „nemá zasahovat“ má 

chránit zájmy vlastníkŧ sousedních pozemkŧ, které by mohly být přesahem poţárně 

nebezpečného prostoru znehodnoceny, ale nejedná se o zákaz, pouze o doporučení. V praxi 
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to znamená, ţe na základě vypracovaného poţárně bezpečnostního řešení, z kterého je 

přesah poţárně nebezpečného prostoru zřejmý, je vydáno orgánem chránící zájmy poţární 

ochrany souhlasné závazné stanovisko s upozorněním na přesah poţárně nebezpečného 

prostoru. Nemá-li vlastník sousedního pozemku proti uvedené stavbě z dŧvodu přesahu 

poţárně nebezpečného prostoru na jeho pozemek námitky, stavební úřad stavbu povolí. 

V případě podáním námitek vŧči přesahu poţárně nebezpečného prostoru stavbu nelze 

povolit, neboť povolením takovéto stavby dojde zcela jistě k omezení vlastnických práv, k 

omezení výstavby na sousedním pozemku. 

Problém nastává, je-li stavba umisťována na územní souhlas. K ţádosti o vydání územního 

souhlasu dokládá ţadatel pouze jednoduchý technický popis a jednoduché výkresy, které 

nemusí být zpracovány ani autorizovanou osobou. Poţárně bezpečnostní řešení nemusí být 

zpracováno, tudíţ pracovník na stavebním úřadě, nemá-li znalosti v oboru poţární 

bezpečnosti, ani nezjistí, zda poţárně nebezpečný prostor zasahuje či nezasahuje na 

sousední pozemek či stavbu. U těchto staveb – staveb umisťovaných na územní souhlas 

není dle § 31 odst. 3 zákona o poţární ochraně vykonáván ani státní poţární dozor. Mohou 

nastat situace, kdy vlastník sousedního pozemku projeví se sousední stavbou souhlas, aniţ 

by o přesahu poţárně nebezpečného prostoru věděl. 
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SPRÁVNÍ 

ŘÍZENÍ 
DOKUMENTACE 

JEDNODUCHÝ 

POPIS 
PBŘ 

STANOVISKO 

HZS 

SOUHLAS 

SOUSEDŦ 

LHŦTA 

PRO 

VYDÁNÍ 

VÝSLEDEK PLATNOST 
OPRAVNÝ 

PROSTŘEDEK 

ÚZEMNÍ 

SOUHLAS 
NE NE ANO NE NE ANO 30 DNŦ SOUHLAS 1 ROK 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

ÚPI NE NE ANO NE NE NE 30 DNŦ ÚPI 1 ROK 
PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ 
ANO ANO NE ANO ANO NE - ROZHODNUTÍ 2 ROKY ODVOLÁNÍ 

ZJEDNODUŠENÉ 

ÚZ.ROZHODNUTÍ 
ANO ANO NE ANO ANO ANO - ROZHODNUTÍ 2 ROKY 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOPRÁVNÍ 

SMLOUVA 
NE ANO NE ANO ANO ANO - SMLOUVA 2 ROKY 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

 

Tab.č.5 – Umisťování staveb 
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6. POVOLOVÁNÍ STAVEB 

Povolování staveb je ve stavebním zákoně upraveno v § 103 aţ 117. Určité formě 

povolení podléhá jakákoliv stavba, mimo těch, které jsou taxativně vymezeny v § 103 

stavebního zákona, nebo-li se jedná o stavby nevyţadující ohlášení ani stavební povolení. 

Jedná se např. o tyto stavby: 

a) budovy: 

-stavby o jednom nadzemním podlaţí do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliţe neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 

vytápění, neslouţí k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 

plynŧ; 

-stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaţí do 70 m
2
 zastavěné plochy a do 5 

m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a 

zemědělských staveb, které mají slouţit pro skladování a zpracování hořlavých látek 

(např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 

-zimní zahrady o jednom nadzemním podlaţí a skleníky do 40 m
2
 zastavěné plochy a do 

5 m výšky… 

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, 

pro zajištění sluţeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a 

větrání, a to: 

-nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně 

jejich opěrných a vytyčovacích bodŧ, a telefonní budky, včetně přípojných 

komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, 

zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy; 

-vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy; 

-stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné 

médium nebo zpŧsob odvodu spalin; 

-přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m… 

c) stoţáry, antény a jiná zařízení, a to: 

-stoţáry pro vlajky; 

- bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást; 

-informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší neţ 0,6 m
2
… 

d) zásobníky, nádrţe na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to 
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-zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m
3
 určené 

výhradně pro odběr plynné fáze; 

-zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m
3
 a do výšky 3 m; 

-bazény do 40 m
2
 zastavěné plochy; 

-ploty; 

e) udrţovací práce, jejichţ provedení nemŧţe negativně ovlivnit zdraví osob, poţární 

bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, ţivotní prostředí a bezpečnost při uţívání a nejde o 

udrţovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to 

-úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší neţ 

300 m
2
 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími; 

-odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol… 

g) ostatní stavby a zařízení, a to 

-cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo; 

-přenosná zařízení, konstrukce a lešení; 

-výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, 

pokud nebudou slouţit k uţívání osobami nebo k ustájení zvířat… 

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

vzhled stavby ani zpŧsob uţívání stavby, nevyţadují posouzení vlivŧ na ţivotní prostředí a 

jejich provedení nemŧţe negativně ovlivnit poţární bezpečnost. [1] 

Z uvedených příkladových staveb společně s uvedenými stavbami nevyţadující 

územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§ 79 odst. 3 stavebního zákona) 

lze vyvodit, ţe stavby nevyţadující územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní 

souhlas jsou téměř totoţné s některými stavbami nevyţadující stavební povolení ani 

ohlášení a tudíţ tyto stavby nepodléhají ţádnému reţimu povolení stavebního úřadu. 

6.1. Formy povolování staveb 

1) Ohlášení 

2) Stavební povolení 

3) Veřejnoprávní smlouva  

4) Zvláštní formy (Zkrácené stavební řízení) 



30 

 

 

FORMY POVOLOVÁNÍ STAVEB 

 

 

 

 

OHLÁŠENÍ   STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  ZVLÁŠTNÍ FORMY  

 

Obr.č.8 – Formy povolování staveb 

6.2. Ohlášení 

Ohlášení je jednodušší formou povolení podobně jako územní souhlas v umisťování 

staveb. A platí jako u územního souhlasu určité podmínky, aby stavba mohla být povolena 

na ohlášení. Za prvé se musí jednat o stavby, které jsou taxativně vyjmenovány v § 104 

odst. 2 stavebního zákona. Např.: 

- stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m
2
 zastavěné plochy, s jedním podzemním 

podlaţím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlaţími a podkrovím, 

- podzemní stavby do 300 m
2
 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním 

dílem, 

- stavby do 300 m
2
 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a 

haly do 1000 m
2
 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou 

nejvýše s jedním nadzemním podlaţím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, 

- stavby do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlaţím, 

podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, 

- větrné elektrárny do výšky 10 m, 

- terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1, 

- stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a), 

- přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8, 

- stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8, 

- informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 

písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2, 

- výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) 5, 

- cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2, 
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- antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních 

zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2, 

- stavební úpravy pro změny v uţívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných 

konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyţadují posouzení vlivŧ na ţivotní 

prostředí, 

- udrţovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e)… [1] 

Za druhé musí ţadatel přiloţit k ohlášení doklad o informování vlastníkŧ sousedních 

nemovitostí o svém záměru, na kterém musí být uvedeno, ţe mohou uplatnit námitky na 

stavebním úřadě do 15 dnŧ ode dne, kdy byli informováni. Toto opatření je v zákoně 

účelně, neboť ohlášení není forma správního řízení, kde by účastníci mohli během řízení 

podávat námitky, případně se odvolávat, proto mají alespoň moţnost podat námitky do 15 

dnŧ ode dne informování o záměru. V případě, ţe námitky v této lhŧtě podány budou, 

stavební úřad je posoudí a v případě, ţe jsou dŧvodné, ohlášení odloţí, případně zakáţe. 

Samozřejmě k ohlášení ţadatel musí přiloţit projektovou dokumentaci, případně 

jednoduchý popis u jednodušších staveb a dále závazná stanoviska dotčených orgánŧ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.9 – Schéma postupu v ohlašování staveb 

PODÁNÍ OHLÁŠENÍ + PŘÍLOHY 
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ODLOŢÍ 
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ODST.2 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

OHLÁŠENÍ 

ROZHODNUTÍM SE 

ZAKÁŢE 

NE 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 
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6.3. Stavební povolení 

V případě, ţe stavba nesplňuje parametry uvedené v § 103 stavebního zákona, tudíţ 

se nejedná o stavbu nevyţadující stavební povolení ani ohlášení a dále nesplňuje parametry 

uvedené v § 104 stavebního zákona, tudíţ stavbu nelze ohlásit, je nutné poţádat o vydání 

stavebního povolení. Případně stavebník si je vědom, ţe nebude schopen doloţit doklad o 

informovanosti vlastníkŧ sousedních nemovitostí, je nutné téţ poţádat o stavební povolení, 

ač by stavba svými parametry mohla být ohlášena. Ve stavebním řízení ţadatel předkládá 

např. projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska.  

Stavební řízení je správním řízení, tudíţ stavební úřad obesílá veškeré účastníky 

řízení a dotčené orgány a oznamuje jim zahájení stavebního řízení, stanovuje termín 

veřejného projednání, případně stanoví lhŧtu k moţnosti vyjádřit se k záměru. Po 

projednání vydá rozhodnutí, proti kterému se mohou účastníci řízení odvolat. 

Ráda bych upozornila ještě na dŧleţitou skutečnost, a to jsou námitky účastníkŧ. 

Účastníci řízení nemohou v řízení uplatnit jakoukoliv námitku. Mohou uplatnit námitku 

proti projektové dokumentaci, zpŧsobu provádění nebo poţadavkŧm dotčených orgánŧ, 

pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo. K námitkám, které byly nebo mohly 

být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu se nepřihlíţí. V případě, 

ţe se týká námitka existence práva či rozsahu vlastnických práv, stavební úřad není 

kompetentní o ní rozhodovat a odkáţe účastníky na soud. 
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Obr.č.10 – Schéma postupu ve stavebním řízení 

6.4. Veřejnoprávní smlouva 

Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení se projednává a má stejné 

postupy stejně jako veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí. (viz kapitola 

5.4) 

6.5. Zvláštní formy (Zkrácené stavební řízení- Institut autorizovaného 

inspektora) 

Zkrácené stavební řízení je zvláštní formou stavebního povolení. Ač nese název 

zkrácené stavební řízení, ţádné řízení stavební úřad nevede, ale je dáno institutem 

autorizovaného inspektora. 

Autorizovaní inspektoři jsou „novinkou“ ve stavebním zákoně. Jsou to inspektoři, 

které jmenuje ministr pro místní rozvoj a kteří musí splňovat určité profesní i osobní 

poţadavky. Zkráceným stavebním řízením je § 117 stavebního zákona myšlen smluvní 

vztah uzavřený mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor 
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K ODSTRANĚNÍ VAD 

ODSTRANĚNÍ VAD 

USNESENÍ O ZASTAVENÍ 

ŘÍZENÍ 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 

ŘÍZENÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

NE 

NE 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 
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nahrazuje určitým zpŧsobem stavební úřad, a to tak, ţe zkontroluje přiloţenou projektovou 

dokumentaci a veškeré podklady a vydá certifikát, kterým stvrzuje, ţe navrhovaná stavba 

mŧţe být provedena. 

Problematikou tohoto nového postupu je, ţe stavební zákon neupravuje, jak 

přezkoumat správnost vydaných certifikátŧ. Autorizovaní inspektoři sami vyhodnocují 

okruh účastníkŧ řízení a dotčených orgánŧ a vyhodnocují případné námitky. Stavební zákon 

dává autorizovaným inspektorŧm moţnost vydat usnesení o nezpŧsobilosti stavby ke 

zkrácenému stavebnímu řízení, v praxi se tomu však neděje. Tento nový druh povolování 

staveb inklinuje spíše k jevu opačnému, a to k nesprávnému povolení stavby. A to jak 

z dŧvodŧ např. nesouladu stavby s vydaným územním rozhodnutím či jinou formou 

umístění staveb či úplnou absencí územního posouzení, tak např. omezení okruhu účastníkŧ 

řízení a to jak vědomě, tak nevědomě. Z praxe vyplývá, ţe u některých vydaných 

certifikátŧ, nebyli určití účastníci řízení cíleně zahrnuti do okruhu účastníkŧ řízení, tudíţ 

neměli ani moţnost podat jakoukoliv námitku proti stavbě. Samotné zařazení do okruhu 

účastníkŧ řízení také neznamená, ţe stavba bude řádně povolena. Účastníci řízení i 

v případě podání námitky nemají jistotu, ţe bude jejich námitka řádně vypořádána, 

autorizovaný inspektor podané námitky posoudí a stavebnímu úřadu pouze předkládá 

certifikát se závěry. Účastníci řízení a ani dotčené orgány nemají moţnost opravného 

prostředku proti vydanému certifikátu. 
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Obr.č.11 – Schéma postupu ve zkráceném stavebním řízení 

6.6. Problematika poţární ochrany při povolování staveb 

Při povolování staveb stavební úřad z hlediska poţární ochrany kontroluje: 

- Zda je přiloţeno stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany (mimo 

staveb, u kterých se státní poţární dozor nevykonává) → Podmínky závazného stanoviska 

zahrne do podmínek stavebního povolení. 

- Zda je navrţená stavba v souladu s vydaným územním rozhodnutím či územním 

souhlasem, byla-li stavba umisťována.  

- Zda poţárně nebezpečný prostor nezasahuje za hranice stavebního pozemku, 

v případě přesahu poţárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek, zda jsou 

v dokladech připojené souhlasy vlastníkŧ sousedního pozemku. 

Při povolení staveb prostřednictvím stavebního povolení musí být závazné 

stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany přiloţeno k ţádosti vţdy, u staveb 

na ohlášení pouze tehdy, jedná-li se o stavbu, kde se dle zákona o poţární ochraně 

vykonává státní poţární dozor (viz kapitola 4.1). Při povolení stavby veřejnoprávní 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

STAVEBNÍKA S AUTORIZOVANÝM 

INSPEKTOREM 

OPATŘENÍ DOKUMENTACE, 

STANOVISEK, VYJÁDŘENÍ 

ÚČASTNÍKŦ ŘÍZENÍ 

PODÁNÍ NÁMITEK PROTI 

PROVEDENÍ STAVBY 

VYPOŘÁDÁNÍ SE S 

NÁMITKAMI 

USNESENÍ O NEZPŦSOBILOSTI 

VÉST ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ 
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smlouvou musí být taktéţ přiloţeno závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární 

ochrany, neboť veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení, tudíţ musí obsahovat i 

veškeré podklady vyţadující stavební povolení. Jedná-li se o stavbu povolenou certifikátem 

autorizovaného inspektora, rozsah podkladŧ vychází z toho, o jakou stavbu se jedná a zda 

by vyţadovala stavební povolení či ohlášení. 

 Ať se však jedná o stavbu vyţadující jakoukoliv formu povolení, stavební úřad musí 

vţdy přezkoumat, zda poţárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek, jehoţ 

problematika byla vysvětlena v kapitole 5.6. 
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SPRÁVNÍ 

ŘÍZENÍ 
DOKUMENTACE 

JEDNODUCHÝ 

POPIS 
PBŘ 

STANOVISKO 

HZS 

SOUHLAS 

SOUSEDŦ 

LHŦTA 

PRO 

VYDÁNÍ 

VÝSLEDEK PLATNOST 
OPRAVNÝ 

PROSTŘEDEK 

OHLÁŠENÍ NE ANO ANO NE ANO/NE ANO 30 DNŦ SOUHLAS 1 ROK 
PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

STAVEBNÍ 

POVOLENÍ 
ANO NE NE ANO ANO NE 30 DNŦ ROZHODNUTÍ 2 ROKY ODVOLÁNÍ 

ZKRÁCENÉ 

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
NE ANO NE ANO ANO ANO - CERTIFIKÁT 2 ROKY 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOPRÁVNÍ 

SMLOUVA 
NE ANO NE ANO ANO ANO - SMLOUVA 2 ROKY 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

 

Tab.č.6 – Povolování staveb 

 

 



38 

 

7. UŢÍVÁNÍ STAVEB 

Stavebník po dokončení stavby, která vyţadovala stavební povolení, ohlášení podle 

§ 104 odst. 2 písm. a) aţ e) a n), či byla povolena na základě veřejnoprávní smlouvy nebo 

certifikátu autorizovaného inspektora, má povinnost před uţíváním stavby oznámit 

stavebnímu úřadu záměr o uţívání či poţádat o kolaudační souhlas. Ostatní neuvedené 

stavby lze uţívat bez předchozího povolení uţívání. 

 

 

 

 

 

Obr.č.12 – Stavby vyţadující uţívání staveb 

7.1. Formy uţívání staveb 

1) Oznámení záměru o uţívání stavby 

2) Kolaudační souhlas 

3) Zvláštní forma – předčasné uţívání stavby 

 

FORMY UŢÍVÁNÍ STAVEB  

 

 

 

 

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O UŢÍVÁNÍ  KOLAUDAČNÍ SOUHLAS  ZVLÁŠTNÍ FORMY  

 

Obr.č.13 – Formy uţívání staveb 
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7.2. Oznámení záměru o uţívání stavby 

Jde-li o stavbu vyţadující povolení uţívání a zároveň, která nevyţaduje kolaudační 

souhlas, stavebník má povinnost oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s uţíváním 

stavby nejméně 30 dnŧ předem. K oznámení se přikládají vyhodnocené zkoušky a revize, 

geometrický plán a případně dokumentace skutečného provedení, pokud došlo k odchylkám 

od stavebního povolení. Stavbu lze uţívat, pokud stavební úřad do 30 dnŧ ode dne 

oznámení záměru stavbu nezakáţe uţívat. Zakázat stavbu stavební úřad mŧţe, jestliţe na 

základě kontrolní prohlídky zjistí, ţe nejsou splněny podmínky ochrany ţivota a zdraví 

osob nebo zvířat anebo ţivotního prostředí, pokud stavba ohroţuje bezpečnost, nebo nejsou 

dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu. Zakázat uţívat stavbu lze; i pokud stavební úřad 

zjistí, ţe je provedena v rozporu se stavebním povolením či bez předchozího oznámení. 

V případě, ţe stavební úřad nezjistí ţádné závady pro bezpečné uţívání, vysloví stavební 

úřad souhlas s uţíváním, a to písemně či mlčky. [1] 

7.3. Kolaudační souhlas 

Kolaudační souhlas vyţadují stavby, jejichţ vlastnosti nemohou budoucí uţivatelé 

ovlivnit. Např. nemocnice, školy, nájemní domy, obchodní domy, prŧmyslové objekty, 

věznice atd. Kolaudační souhlas dále vyţadují stavby, u kterých byl stanoven zkušební 

provoz, či se jedná o změnu stavby, která je kulturní památkou. Postup u kolaudačního 

souhlasu je téměř totoţný jako u oznámení záměru. Ţadatel navíc k vyhodnoceným 

zkouškám a revizím, geometrickému plánu a případně dokumentaci skutečného provedení 

přikládá závazná stanoviska dotčených orgánŧ. Stavební úřad do 15 dnŧ ode dne podání 

ţádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín konání závěrečné kontrolní 

prohlídky. Opět platí jako u předchozího případu, ţe jestliţe se na základě kontrolní 

prohlídky zjistí, ţe nejsou splněny podmínky ochrany ţivota a zdraví osob nebo zvířat 

anebo ţivotního prostředí, pokud stavba ohroţuje bezpečnost, nebo nejsou dodrţeny obecné 

poţadavky na výstavbu, stavební úřad uţívání zakáţe. Zakázat uţívat stavbu lze, i pokud 

stavební úřad zjistí, ţe je provedena v rozporu se stavebním povolením či závazným 

stanoviskem. V případě, ţe stavební úřad nezjistí ţádné závady pro bezpečné uţívání, vydá 

stavební úřad do 15 dnŧ ode dne konání kontrolní prohlídky kolaudační souhlas. V případě 

kolaudačního souhlasu je závěrečná kontrolní prohlídka nutná, neplatí tomu tak, pokud 

stavebník doloţí k ţádosti o kolaudační souhlas certifikát autorizovaného inspektora, 

v takovémto případě mŧţe stavební úřad od závěrečné kontrolní prohlídky upustit. [1] 
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7.4. Předčasné uţívání stavby 

O předčasné uţívání stavby lze poţádat stavební úřad před úplným dokončením 

stavby, přičemţ to nesmí mít podstatný vliv na uţivatelnost stavby, bezpečnost a zdraví 

osob či zvířat, ţivotní prostředí. Po dokončení stavby se postupuje podle některé z forem 

uţívání výše popsaných dle charakteru stavby. V případě, ţe stavební úřad posoudí, ţe by 

výše uvedené podmínky nebyly splněny, ţádost o předčasné uţívání stavby zamítne. [1] 

7.5. Problematika poţární ochrany při povolování uţívání staveb 

V rámci povolování uţívání staveb stavební úřad z hlediska poţární ochrany 

zkoumá, zda je k ţádosti o vydání kolaudačního souhlasu či k předčasnému uţívání staveb 

přiloţeno stanovisko dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany. V případě souhlasného 

stanoviska a nezjištění ţádných dalších závad bránící bezpečnému uţívání staveb lze 

povolit uţívání stavby, v opačném případě se uţívání stavby zakáţe. 

V této souvislosti bych upozornila na určitou změnu vŧči předchozímu stavebnímu 

zákonu. V době platnosti předchozího stavebního zákona v rámci kolaudačního řízení 

stavební úřad svolal kontrolní prohlídku stavby, na kterou pozval všechny účastníky 

kolaudačního řízení a dotčené orgány. V rámci této kontrolní prohlídky se stavba projednala 

a závěrem bylo kolaudační rozhodnutí či zamítnutí ţádosti. V současné době je postup 

odlišný. Podléhá-li stavba povolení uţívání a je-li vyţadováno stanovisko dotčeného orgánu 

(kolaudační souhlas, předčasné uţívání staveb), stavebník si tyto doklady musí opatřit před 

tím, neţ stavební úřad poţádá o povolení uţívání. Dotčený orgán vykoná kontrolní 

prohlídku samostatně a samostatně ji vykoná i stavební úřad. Následkem je ztíţení postupu 

pro samotného stavebníka, kterého toto povolení uţívání stojí více času i delší jednání 

s úřady. 
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SPRÁVNÍ 

ŘÍZENÍ 
DOKUMENTACE 

STANOVISKO 

HZS 

LHŦTA PRO 

VYDÁNÍ 
VÝSLEDEK PLATNOST 

OPRAVNÝ 

PROSTŘEDEK 

OZNÁMENÍ O 

UŢÍVÁNÍ 
NE ANO/ NE NE 30 DNŦ SOUHLAS NEOMEZENĚ 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

KOLAUDAČNÍ 

SOUHLAS 
NE ANO/NE ANO 

15 DNŦ OD 

PROHLÍDKY 
SOUHLAS NEOMEZENĚ 

PŘEZKUMNÉ 

ŘÍZENÍ 

PŘEDČASNÉ 

UŢÍVÁNÍ 
ANO ANO/NE ANO 30 DNŦ ROZHODNUTÍ 

DO 

POVOLENÍ 

UŢÍVÁNÍ 

ODVOLÁNÍ 

 

Tab.č.7 – Uţívání staveb 
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8. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo provést porovnání jednotlivých povolovacích reţimŧ v oblasti poţární 

ochrany z pohledu stavebního řádu, u jednotlivých forem umisťování staveb, povolování 

staveb a uţívání staveb dle poţadavkŧ stavebního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek a 

předpisŧ o poţární ochraně, poukázat na rozpory, které vznikly účinností stavebního zákona a 

jeho prováděcích vyhlášek ve vztahu k právním předpisŧm o poţární ochraně a poukázat na 

nové moţnosti v oblasti povolování staveb a v oblasti projektování. Téma bakalářské práce 

bylo obohaceno o zkušenosti získané v praxi. 

 Při srovnání prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a vyhlášky o poţární prevenci 

z hlediska obsahu a rozsahu poţárně bezpečnostního řešení vyplynulo, ţe mají na 

uvedenou dokumentaci rozdílné poţadavky. Konkrétně k územnímu řízení vyhláška 

č.503/2006 Sb. řeší navíc oproti vyhlášce o poţární prevenci poţadavek na řešení 

evakuace osob a zvířat. V případě srovnání vyhlášek ke stavebnímu řízení vyšlo najevo, 

ţe vyhláška o poţární prevenci řeší obsah a rozsah poţárně bezpečnostního řešení 

mnohem podrobněji, neţ vyhláška č. 499/2006 Sb., přičemţ některé části nejsou 

vyhláškou č. 499/2006 Sb. vŧbec poţadovány. 

Mělo by dojít ke sjednocení poţadavkŧ vyhlášky o poţární prevenci a prováděcích 

vyhlášek ke stavebnímu zákonu. A to z dŧvodu, aby nedocházelo k rozdílným 

poţadavkŧm obsahu a rozsahu poţárně bezpečnostního řešení z pohledu stavebního 

úřadu a Hasičského záchranného sboru jako dotčeného orgánu na úseku poţární ochrany 

a pro snadnější projektování projektantŧ poţární ochrany. 

 Novou prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, vyhláškou č. 268/2009 Sb. došlo ke 

změně povolování přesahu poţárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek. V praxi 

vznikají při povolování staveb s přesahem poţárně nebezpečného prostoru na sousední 

pozemek problémy, neboť věc není řádně projednána s účastníky řízení, resp. majiteli 

oněch sousedních pozemkŧ. Vede-li se řízení (územní či stavební), musí tyto osoby podat 

proti přesahu námitky, nevede-li se řízení (územní souhlas, ohlášení), o přesahu poţárně 

nebezpečného prostoru se často ani nedozví. 

Mělo by dojít k úpravě právních předpisŧ, neboť přesahem poţárně nebezpečného 

prostoru dochází zcela jistě k omezení vlastnických práv majitele pozemku, v daném 

místě majitel uţ nemŧţe např. realizovat ţádnou stavbu. 

 V oblasti povolování staveb vznikla nová forma povolování, a to institutem 

autorizovaného inspektora. Snahou zákonodárce bylo rychlejší povolení staveb 
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prostřednictvím autorizovaného inspektora, který „převzal“ funkci stavebního úřadu a po 

posouzení stavby vydal certifikát, kterým stvrdil, ţe lze stavbu provést a stavebnímu 

úřadu se tato skutečnost pouze oznámila. Problematikou tohoto nového postupu je, ţe 

stavební zákon neupravuje, jak přezkoumat správnost vydaných certifikátŧ. V praxi se tak 

objevilo mnoho staveb povolených certifikátem, u kterých nedošlo k vypořádání 

s námitkami účastníkŧ řízení, či nebyly doloţeny stanoviska dotčených orgánŧ. Tyto 

stavby byly povoleny v rozporu se stavebním zákonem a neví se, jak nastalou skutečnost 

napravit tak, aby stavby neomezovaly či nezasahovaly do práv účastníkŧ řízení a nebyly 

v rozporu s poţadavky dotčených orgánŧ. 

 Nový stavební zákon stanovuje nové formy uţívání staveb- oznámení o uţívání, 

kolaudační souhlas a předčasné uţívání staveb oproti předchozímu kolaudačnímu řízení. 

Postup povolení uţívání staveb je odlišný a dochází ke ztíţení postupu pro samotného 

stavebníka, kterého toto povolení uţívání stojí více času i delší jednání s úřady. Stavebník 

si musí opatřit stanoviska dotčených orgánŧ před tím, neţ stavební úřad poţádá o 

povolení uţívání, přičemţ dotčený orgán i stavební úřad vykonává kontrolní prohlídku 

samostatně. 

 Současně s přijetím nového stavebního zákona vyšel v platnost zákon č. 186/2006 Sb. 

Největší změnou či novinkou v oblasti poţární ochrany zaznamenal § 99 zákona č. 

133/1985 Sb., který po uvedené změně umoţňuje projektantŧm poţární ochrany pouţít 

odlišný postup od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný technický 

dokument upravující podmínky poţární ochrany. Pouţitím takového postupu musí být 

však dosaţeno alespoň stejného výsledku, kterého by bylo dosaţeno při postupu podle 

českých technických norem nebo jiných technických dokumentŧ upravující podmínky 

poţární ochrany. 
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