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Rozhodování a opatření dle stavebního zákona 

 

Legislativa: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon – dále 

jen „SZ“), 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, 

- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Působnost stavebních úřadů: 

- obecný stavební úřad: 

např. magistrát statutárního města, pověřený obecní úřad a městský a obecní úřad, který 

tuto působnost vykonával ke dni 31.12.2006 (viz sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 

544/2006 Sb.,), 

- speciální stavební úřad pro: 

letecké stavby, 

stavby drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, 

stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací, 

stavby vodních děl, 

- újezdní úřad – na území vojenských újezdů, 

- ministerstvo obrany – stavby pro obranu státu, 

- ministerstvo vnitra – stavby pro bezpečnost státu, 

- ministerstvo spravedlnosti – stavby vězení apod., 

- ministerstvo průmyslu a obchodu – jaderná zařízení. 

 

Územní řízení: (§ 76 - § 102 SZ) 

Druhy územních řízení: 

- rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 

- rozhodnutí o změně využití území, 

- rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, 

- rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, 

- rozhodnutí o ochranném pásmu. 

 

Místo územního rozhodnutí lze vydat územní souhlas u taxativně stanovených staveb, 

zařízení a terénních úprav, a to za podmínky, že záměr je v zastavěném území nebo 
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zastavitelné ploše, nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

a závazné stanovisko dotčených orgánů není nesouhlasné a neobsahuje podmínky. 

 

Územní rozhodnutí vydává téměř vždy obecný stavební úřad (výjimkou je pouze rozhodnutí o 

ochranném pásmu nemovité kulturní památky a činnost prováděna hornickým způsobem). 

 

Stavební řád: (§ 103 - § 157 SZ) 

- v § 103 SZ jsou vymezeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 

nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (ovšem budou vyžadovat územní 

rozhodnutí nebo územní souhlas), 

- v § 104 odst. 2 SZ jsou uvedeny stavby vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu 

- § 109 - § 115 SZ upravuje stavební řízení, 

- stavby, které vyžadovaly stavební povolení nebo ohlášení (§ 104 odst. 2 písm. a) až 

e) a n) SZ) lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo 

kolaudačního souhlasu (obecně stavby, které budou užívány veřejností). 

 

Praktické příklady: 

- vodovodní řad včetně posilovací stanice: 

a) územní rozhodnutí o umístění stavby vydává obecný stavební úřad,  

b) jelikož se jedná o vodní díla (§ 55 vodního zákona), stavební povolení vydává 

speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, 

c) kolaudační souhlas vydává speciální stavební úřad viz bod b). 

- sportovní areál obsahující následující stavební objekty: terénní úpravy, víceúčelové 

hřiště, tenisový kurt, osvětlení, odvodnění terénu kanalizační přípojkou, opěrná zeď. 

a) územní rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území vydává obecný stavební 

úřad, 

b) stavební povolení vydává rovněž obecný stavební úřad, 

c) kolaudační souhlas vydá rovněž obecný stavební úřad. 

- revitalizace náměstí spočívající v kácení stromů, vysazování nových dřevin, stavbě 

chodníku, osazení mobiliáře: 

a) územní rozhodnutí o umístění stavby chodníku a mobiliáře vydává obecný stavební 

úřad, 

b) stavební povolení na stavbu chodníku vydává speciální stavební úřad pro stavby 

dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,  

c) kolaudační souhlas na stavbu chodníku vydává speciální stavební úřad viz bod b). 

- nová lokalita, připravenost pro výstavbu rodinných domů - dělení a scelování pozemků, 

plynovod, vedení nn, dešťová a splašková kanalizace, vodovodní řad, přeložka vedení 

elektronických komunikací, nová komunikace a chodník, veřejné osvětlení a rozhlas: 

- a) územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a územní rozhodnutí o umístění 

stavby plynovodu, vedení nn, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodního řadu, přeložky 

vedení elektronických komunikací, nové komunikace a chodníku, veřejného osvětlení a 

rozhlasu vydává obecný stavební úřad, 
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- b) stavební povolení na stavby plynovodu, vedení nn, přeložky vedení elektronických 

komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu vydává obecný stavební úřad, 

- c) stavební povolení na stavby vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace vydává 

speciální stavební úřad pro stavby vodních děl, 

- d) stavební povolení na stavby komunikace a chodníku vydává speciální stavební úřad 

pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací, 

- e) příslušné úřady vydávají kolaudační souhlasy na stavby, které povolovaly stavebním 

povolením.  

- přípojka splaškové kanalizace do 50 m: 

a) územní souhlas vydává obecný stavební úřad 

- vodovodní přípojka nad 50 m: 

a) územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby vydává obecný stavební úřad 

- plot: 

a) územní souhlas vydává obecný stavební úřad 

 

Důležité pojmy: 
 

stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem,   

zastavěným územím území vymezené územním plánem nebo postupem podle SZ,  

nezastavěným územím pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 

plochy, 

zastavitelnou plochou plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 

územního rozvoje, 

veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné 

komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva;  

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, 

stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 

terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího 

stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 

stavby, 

stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 
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konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad 

předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro 

reklamu. 

změnou dokončené stavby je 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s 

dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za 

stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

terénní úpravou se pro účely SZ rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně 

mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související 

práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, 

například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a 

sportovišť, těžební práce na povrchu. 

budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek 

převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, 

stavbou pro bydlení 

bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena, 

rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, 

stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 

požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou 

rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, 

veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a 

další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez 

ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. 

pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: 

a) dálnice, 

b) silnice, 

c) místní komunikace, 

d) účelová komunikace, 

nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem 

součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím 

věc znehodnotila. 

stavba není součástí pozemku, 

příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby 

byly s hlavní věcí trvale užívány. 

 

Právní předpisy jsou k dispozici na www.mmr.cz/Ministerstvo/Platne-pravni-predpisy. 


