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Stavba  –  Staveniště  –  Zařízení staveniště – Stavební pozemek  
 

Pojem  „stavba“  podle   stavebního zákona  ( SZ ),                                                                                   

zákon  č. 183/2006  Sb. v aktuálním znění,   § 2,   odstavce  3 až 9 : 
 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,                   
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,   použité stavební výrobky,                          
materiály a konstrukce,   na účel využití   a dobu trvání.                                                                                              
Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.                                                               
Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 
Pokud se v SZ používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část                        
nebo  změna dokončené stavby. 
Změnou dokončené stavby je : 

• nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 
• přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou, 
• stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 
Jako   stavba    se označuje také    stavební dílo v době provádění .                                                                                               
Stavbu může provádět   stavebník stavějící svépomocí,  nebo  stavební podnikatel. 
 
Souborem staveb … 
se rozumí  vzájemně související stavby,   jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru 
uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. 
 
Stavba hlavní … 
Stavba,   která určuje účel výstavby souboru staveb. 
 
Vedlejší stavba v souboru staveb …  
Stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí                                            
a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní, nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní. 
 
Drobná stavba  
Drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha 
nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m,  která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní,                                              
a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních 
školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2                                 
a výška 5 m. 
Za drobnou stavbu se nepovažují :  stavba garáže, sklad hořlavin a výbušnin,                       
stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení,                      
sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.  
 
Dočasná stavba 
Některé stavby jsou určené jen pro dočasné užití ( vybavení výstaviště, stavební buňka ). 
Dočasnou stavbou je stavba,  u které stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání. 
 
Změna stavby před jejím dokončením … 
je změna v provádění stavby oproti      jejímu povolení    nebo    dokumentaci stavby                          
ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem.    
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Zastavěná plocha pozemku …  ( SZ, § 2, odstavec 7 ) 
je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb.                                                                
Zastavěnou plochou stavby  …  plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny.     
Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.                                                                                                   
U objektů poloodkrytých ( bez některých obvodových stěn )  je zastavěná plocha vymezena 
obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.                        
U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí   je zastavěná 
plocha vymezena  pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.    
 
„Stavba“   a  „budova“  …  někdy se tato slova zaměňují  … 
Pojem  „budova“   podle   katastrálního zákona …  ( KZ, § 2, písm. l  ) 
 

 

Budova je nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem,                                                                          
která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena                                                     
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 
Stavby,  které jsou určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí, jsou vždy budovy.                                                        
Přísně vzato je budovou taková stavba, ve které jsou všechna podlaží obyvatelná.                                                         
Jako obyvatelné se označuje takové podlaží, které je celé uzavřeno obvodovou stěnou                                                            
a je dost vysoké na to, aby se v něm mohl pohybovat stojící člověk.                                                                             
Vysoké budovy, které nemají všechna podlaží obyvatelná, se nazývají věže.                                               
Stožáry jsou věžovité stavby, které jsou pro lepší stabilitu ukotveny k zemi pomocí lan.                                                                
Rozhledna je volně stojící jednoduchá věž. 
 

Staveniště …______________________________ 
…  je místo, na kterém se provádí stavební činnost nebo udržovací práce na stávající stavbě. 

Staveniště    se zřizuje    na stavebním pozemku    nebo na jeho části,                                                                     
může také zahrnovat stávající stavbu nebo její část.  

Pokud má být staveniště   i na jiných pozemcích,   než jsou pozemky stavebníka,                                                  
pak  musí být s majitelem těchto pozemků uzavřena dohoda o jejich dočasném pronájmu.  

Pokud mezi zúčastněnými nedojde k dohodě a je nezbytně nutné provést stavební práce                       
ze sousedního pozemku, případně ze sousední stavby,   pak stavební úřad                                              
potřebné rozšíření staveniště   majitelům sousedních pozemků či staveb   uloží.  
 

• Staveniště pozemní stavby 

Staveniště tvoří zpravidla jednu ucelenou plochu. Nejvýhodnější je staveniště                                       
„na zelené louce“, kde je ke stavbě neomezovaný přístup ze všech stran.                                                                                          
Ve stísněných městských prostorech jde nejčastěji o staveniště  v proluce,                                                             
kde je obvykle nutné některé části  zařízení staveniště                                                                               
( kanceláře, šatny, atd.)  vybudovat na jiném, odděleném místě. 

• Staveniště liniové stavby 

Staveniště je tvořeno pásem podél budované stavby, objekty zařízení staveniště jsou 
soustředěny na jednom vhodném místě.                                                                                                 
U rozsáhlých staveb se buduje samostatný  stavební dvůr,  kde jsou na jednom místě                             
všechny objekty  zařízení staveniště                                                                                                               
a odkud se pracovníci rozvážejí na jednotlivé části stavby ( pracoviště ). 
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Požadavky na staveniště :  

• oddělit stavební provoz od okolí a zabránit vstupu cizích osob 
• zajistit vjezd a výjezd z místní komunikace 
• umožnit bezpečný pohyb pracovníků a strojů při provádění stavebních prací 
• zajistit správné a bezpečné uložení stavebního materiálu 
• zajistit shromáždění odpadu a jeho odvoz 
• zajistit zdravotní a hygienické podmínky pro pracovníky na stavbě 
• vytvořit podmínky pro ochranu životního prostředí 

Předání a převzetí staveniště :  

Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém  stavebník,  nebo jím pověřený zástupce, 
seznámí zhotovitele stavby,  zastupovaného nejčastěji stavbyvedoucím,                                                
s podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost pracovníků zhotovitele                       
na novém neznámém pracovišti.  

O předání a převzetí staveniště se vyhotoví zápis. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel ,                             
kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a   který je převzal.                                                
V zápise  o předání a převzetí  se uvedou všechny známé skutečnosti,                                                   
které jsou  významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti .  

 

Zařízení staveniště …______________________________ 
tvoří soubor provizorních objektů,  které umožňují zhotoviteli stavby                                       
zorganizovat a zabezpečit stavební výrobu na staveništi.                                                                                         
Zařízení staveniště zřizuje zhotovitel s uplatněním zásad   nezbytnosti  a  úspornosti .                                                                                         
Podle účelu  se objekty ZS rozděluji na : 

•  objekty provozní  ( je jich nejvíce, jsou na každém staveništi ) …  kancelář 
stavbyvedoucího, oplocení, vnitrostaveništní komunikace, plochy pro manipulaci             
a pro skladování materiálu, přípojka elektro, staveništní rozvaděč a rozvody elektro, 
vnitrostaveništní osvětlení, přípojka vody a staveništní rozvody vody, odvodnění               
a odkanalizování, kryté sklady, stanoviště jeřábu, případně jeřábová dráha,                
stavební výtah, provizorní přemostění výkopů, parkovací plochy pro vlastní auta,        
pro subdodavatele, staveništní buňky pro stavebního dozora, pro subdodavatele, apod. 

• objekty výrobní  ( v současném, velmi zprůmyslněném stavebnictví, je jich již                               
na staveništi poměrně málo ) … nyní nejčastěji: silo na suchou maltovou směs 
s míchačkou a hadicovými rozvody, dříve: betonárny, tesárny, ohýbárny oceli, apod.  

• objekty sociální  ( pro splnění podmínek zákoníku práce ) … šatny, umývárny, 
záchody, prostor pro ukrytí lidí umožňující konzumaci stravy, apod. 
 

Rozpočtování nákladů na zařízení staveniště  ...  dva způsoby : 

• GZS   ( globál zařízení staveniště ) … procentní sazbou ze základních rozpočtových 
nákladů stavby, sazba dle druhů výstavby  ( cca od 2,5 do 4,5 % ). 

• MGZS   ( mimoglobální objekty ) … ty musí být předem dohodnuty s investorem,                
pak se fakturuje dle ceníků:  jejich zřízení, demontáž, a dohodnuté  %  z ceny 
materiálů, které lze ještě využít … 
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 Stavební pozemek a další související pojmy  …   ( SZ , § 2, odstavec  1 ) 

Stavebním pozemkem   je    pozemek,    jeho část,   nebo   soubor pozemků,                                                  
vymezený a určený k umístění stavby  územním rozhodnutím, společným povolením,                  
kterým se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem.  

Zastavěným stavebním pozemkem    je pozemek   evidovaný v katastru nemovitostí                           
jako stavební parcela a další pozemkové parcely   zpravidla pod společným oplocením,  
tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 

Zastavěným územím  je  území vymezené územním plánem                                               
nebo postupem podle tohoto zákona;                                                                                                            
nemá-li obec takto vymezené zastavěné území,  je zastavěným územím zastavěná část obce 
vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí  ( dále jen „intravilán“  ). 

Nezastavitelným pozemkem  je pozemek, který nelze zastavět na území obce,                                 
která nemá vydaný územní plán, a to :                                                                                                         
▪  pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;                                                          
▪  v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků                                               
o výměře větší než 0,5 ha. 

Nezastavěným územím   jsou                                                                                                        
pozemky nezahrnuté do zastavěného území    nebo     do zastavitelné plochy. 

Plocha  …  část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí,                                              
která je vymezena v politice územního rozvoje,  v zásadách územního rozvoje                              
nebo v územním plánu,   popřípadě v územně plánovacích podkladech                                                                            
s ohledem    ▪  na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití     ▪   na její význam. 

Plocha nadmístního popřípadě republikového významu …                                                                        
plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí,                         
popřípadě území více krajů;  (  v případě hl. m. Prahy:  plocha celoměstského významu  ). 

Koridorem  …   plocha vymezená                                                                                                                              
pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury  nebo  opatření nestavební povahy. 

Zastavitelnou plochou  …   plocha vymezená k zastavění                                                                 
v územním plánu    nebo    v zásadách územního rozvoje. 

Veřejnou infrastrukturou  …    pozemky,   stavby,   zařízení,  a to:   dopravní infrastruktura, 
technická infrastruktura,   občanská vybavenost,   veřejná prostranství …                                  
zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.  

Veřejně prospěšná stavba  …  stavba pro veřejnou infrastrukturu určená                                  
k rozvoji nebo ochraně území    obce,    kraje,   nebo   státu,                                                                         
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

Veřejně prospěšné opatření  …  opatření nestavební povahy                                                           
sloužící ke snižování ohrožení území                                                                                                              
a k rozvoji anebo ochraně    přírodního,   kulturního   a   archeologického dědictví,                        
vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.  

Změna v území  …  změna jeho využití   nebo   prostorového uspořádání,                                              
včetně umísťování staveb a jejich změn.  

Územně plánovací dokumentace  …                                                                                                      
▪   zásady územního rozvoje          ▪   územní plán             ▪   regulační plán 


