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Stavební řád

Stavební zákon stanoví při povolování stavby dvě etapy:

1. umístění stavby - územní řízení (ÚŘ)
2. povolení realizace stavby - stavební řízení (SŘ)

Pro každou etapu předkládá investor stavebnímu úřadu dokumentaci v 
nutném rozsahu a úrovni. 

Povolení realizovat stavbu je souhrn potvrzení, že stavbou nebudou 
porušena pravidla platná v daném místě a v daném čase. 

Tato stanoviska vystavuje nejenom stavební úřad (SÚ), část z nich i 
dotčené orgány státní správy (DOSS). Stavební úřad při stavebním řízení 
stanoviska sjednotí a prověří soulad stavby s ostatními pravidly.
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První stupeň povolování - územní řízení, územní souhlas 

Umísťovat, měnit stavbu nebo měnit využití území lze pouze na základě 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem.

Rozhodnutí se vydává o:
- umístění stavby 
- změně využití území
- změně stavby a změně jejího vlivu na využití území
- dělení nebo scelování pozemků
- ochranném pásmu
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První stupeň povolování - územní řízení

1. Územní řízení je proces obsahující
A. návrh na vydání územního rozhodnutí
B. projednání návrhu
C. schvalování návrhu
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První stupeň povolování - územní řízení

1.A Návrh na vydání územního rozhodnutí obsahuje:

- jméno
- předmět s charakteristikou území
- seznam a adresy všech známých účastníků řízení
- druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle KN
- údaje o souladu s ÚP
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První stupeň povolování - územní řízení

1.A K návrhu na vydání ÚR se přikládá:

- dokumentace pro vydání ÚR*
- doklady o jednání s účastníky ÚŘ
- stanoviska DOSS

* provedená v souladu s vyhláškou a opatřená razítkem autorizované osoby
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První stupeň povolování - územní řízení

1.B Účastníky územního řízení jsou:

- žadatel°
- obec, na jehož pozemku se má záměr uskutečnit°
- vlastník dotčeného pozemku nebo stavby°°
- oprávněné osoby, jejichž vlastnické (nebo jiné) právo k 

sousedním nemovitostem může být přímo dotčeno°°

1.B   Účastníky ÚŘ nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo 
pozemků.

° °° -viz níže
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První stupeň povolování - územní řízení

1.B    Územní řízení - projednávání

- oznamuje SÚ do vlastních rukou° a veřejnou vyhláškou°°
- SÚ musí nařídit veřejné ústní jednání, jehož se může každý 

účastnit a podat zde svou připomínku
- konání veřejného projednávání oznámí SÚ min. 15 dní předem
- žadatel je povinen označit pozemek cedulí s informacemi o 

záměru (od nařízení projednávání až do dne veřejného 
projednávání)
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První stupeň povolování - územní řízení

1.B    Územní řízení - projednávání

- účastníci ÚŘ mohou nejpozději při projednávání uplatnit 
- námitky (obec, sousedi ...)
- připomínky (veřejnost)
- stanoviska (DOSS)

- k závazným stanoviskům a námitkám, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání ÚP nebo RP se nepřihlíží
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První stupeň povolování - územní řízení

1.C    Územní rozhodnutí 
- schvaluje navržený záměr
- stanoví podmínky pro využití a ochranu území
- stanoví podmínky pro další přípravu stavby (projekt, …)
- SÚ může v odůvodněných případech žádost zamítnout

- územní rozhodnutí je platné 2 roky od nabytí právní moci,
např. pokud nebyla podána v této lhůtě žádost o stavební 
povolení apod.

- územní rozhodnutí se nevydává pro území se schváleným 
regulačním plánem



Typický průběh územního řízení
VÚP – veřejné ústní projednání
DUR – dokumentace k ÚR

ověřeného
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První stupeň povolování - územní řízení

1.B    Zjednodušené územní řízení 
SÚ může v některých případech rozhodnout o zjednodušeném 
řízení:
- záměr je v zastavitelné ploše nebo území
- záměr nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP (EIA)
- žádost má všechny předepsané náležitosti
- žádost je doložena:

- stanovisky DOSS
- souhlasem účastníků řízení (včetně souhlasu se 

zjednodušeným řízením)
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První stupeň povolování - územní řízení

1.B    Postup ve zjednodušeném územním řízení (ZÚŘ)
- žádost nesplňuje podmínky pro ZÚŘ  SÚ postupuje podle 

podmínek ÚŘ
- žádost splňuje podmínky pro ZÚŘ  SÚ zveřejní návrh výroku

rozhodnutí, který doručí žadateli a DOSS jednotlivě
- žadatel vyvěsí návrh výroku na vhodném místě u stavby  

(pozemku) 
- ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění návrhu lze podávat 

výhrady (DOSS) nebo námitky (účastníci) a připomínky 
(veřejnost)

- pokud nebyly ve lhůtě podány, pokládá se rozhodnutí za 
vydané



Typický průběh zjednodušeného ÚŘ

ověřená



Stavební řád

První stupeň povolování - územní souhlas

V určitých případech nemusí investor absolvovat územní řízení,
k umístění nebo změně stavby bude stačit územní souhlas:

- stavba (změna stavby) nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
- stavba vyžaduje pouze stavební ohlášení
- stavby pro reklamu
- stavby umísťované v uzavřených prostorách existujících staveb
- úpravy terénu a násypů a výkopů (do 1,5 m výšky nebo hloubky a 

do 300 m2), pokud nesousedí s veřejnými prostranstvími
- skladové a manipulační plochy do 200 m2

- změna druhu pozemku do 300 m2
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První stupeň povolování - územní souhlas

Postup stavebního úřadu:

- záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu; do 30 dnů SÚ 
usnesením rozhodne o projednání záměru v územním řízení

- záměr je v souladu s požadavky SZ; SÚ vydá do 30 dnů souhlas 
se záměrem

Žadatel:
- vyvěsí ihned po oznámení záměru na přístupném místě u stavby 

nebo pozemku informaci o záměru, a to po dobu nejméně 30 dnů
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První stupeň povolování - územní souhlas

Platnost územního souhlasu

- platí 12 měsíců ode dne jeho vydání

- pozbývá platnosti:
- nebyla-li v této době podána žádost o stavební povolení,

ohlášení nebo jiné rozhodnutí
- nebylo-li započato s využitím území pro jiný účel



Typický průběh územního souhlasu
ověřeného
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První stupeň povolování - veřejnoprávní smlouva

- další z nástrojů, na jejichž základě může být umístěna stavba
- veřejnoprávní smlouvu uzavírá SÚ se žadatelem 
- veřejnoprávní smlouvy obecně upravuje správní řád (zákon

č. 500/2004 Sb.)
- SÚ do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí 

tento postup osobám, které by byly účastníky ÚŘ
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

Je-li na stavbu vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas, lze na 
základě dalšího stupně dokumentace žádat povolení stavby. 

SZ rozlišuje tyto formy :

1. ohlášení stavby (souhlas s ohlášenou stavbou)
2. povolení stavby (stavební povolení)

Existují i stavby, které nevyžadují ani ohlášení ani povolení.
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení SÚ (§ 103)
Pro provedení staveb a jejich následné užívání není po získání 
územního souhlasu již žádný další kontakt se SÚ. 
Jedná se o:
- stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, 
hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady 
hořlavých kapalin a hořlavých plynů 

- stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb 
pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit 
pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady 
hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv). 
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení SÚ

- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2

zastavěné plochy a do 5 m výšky

- přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné 
dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné 
plochy a do 4m výšky

- vyjmenovaná technická infrastruktura a doprovodná technická 
zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb 
elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových 
vod a větrání 
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení SÚ

- vyjmenované stožáry, antény a jiná zařízení

- udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit 
zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní 
prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na 
stavbě, která je kulturní památkou
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

1. Ohlášení jednoduchých staveb (§ 104)

SZ vyžaduje ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a 
udržovacích prací prováděných v souladu s územně plánovací 
informací. Lze postupovat bez předchozího územního souhlasu 
nebo územního rozhodnutí. SÚ je nutné doložit, že o záměru byli 
informováni vlastníci sousedních pozemků a staveb.

Ohlášení vyžadují stavby:

- stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s 
jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a max. dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

1. Ohlášení jednoduchých staveb

- podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a 3 m hloubky
- stavby do 300 m2 zast. plochy (ne pro bydlení) a haly do 100 m2

zast. plochy a výšky 15 m
- stavby do 25 m2 zast. plochy a do výšky 5 m s jedním nadzemním 

podlažím, podsklepené do hloubky max. 3 m (např. garáže)
- terénní úpravy nad 1,5 m výšky či hloubky a větší než 300 m2

- stavby zařízení staveniště neuvedené ve výčtu staveb bez 
potřebného ohlášení a povolení

- přípojky nad délku 50 m
- stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veř. prostranstvím



Stavební řád

Druhý stupeň povolování - stavební řízení

1. Ohlášení jednoduchých staveb

Ohlášení stavby obsahuje údaje o:
- stavebníkovi

- pozemku

- ohlášené stavbě

- rozsahu a účelu stavby

- způsobu a době provádění stavby

- jednoduchý technický popis stavby

- u dočasné stavby rovněž době jejího trvání a návrh úpravy 
pozemku po jejím odstranění
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

1. Ohlášení jednoduchých staveb

K ohlášení se připojí:

- doklad prokazující vlastnické právo 
- u některých staveb projektová dokumentace

Souhlas platí po dobu 12 měsíců. Postačí však, aby v této době bylo s 
ohlášenou stavbou započato a souhlas nepozbude platnosti. 

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo dnem 
následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.



Typický průběh stavebního ohlášení
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení

ověřeného
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení (§ 109) (stavební povolení)
Stavby, které nejsou uvedeny v § 103 a § 104, podléhají stavebnímu 
řízení. 

Účastníkem stavebního řízení je:
- stavebník

- vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce 

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li 
stavebníkem

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 
jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, 



Stavební řád

Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení (§ 109) (stavební povolení)
Stavby, které nejsou uvedeny v § 103 a § 104, podléhají stavebnímu 
řízení. 

Účastníkem stavebního řízení je:
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému 

břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo 
dotčeno,

- společenství vlastníků jednotek ve stavebním řízení, které se týká 
domu nebo společných částí domu anebo pozemku 
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení
Stavební povolení se vydává na základě žádosti. K žádosti musí být 
připojeny požadované doklady a podklady.

Žádost obsahuje zejména:

- údaje o stavebníkovi
- název stavby, místo a pozemek
- údaje o projektantovi

I tady platí že účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku.
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení

SÚ přezkoumá podanou žádost, připojené podklady a ověří, zda:
- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně 

plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu,

- projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována 
oprávněnou osobou

- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického 
vybavení potřebného k řádnému užívání 

- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným DOSS
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení

Postup SÚ při stavebním řízení:
- SÚ oznámí zahájení stavebního řízení účastníkům řízení, kteří jsou 

mu známi, a dotčeným orgánům, a to nejméně 10 dnů před ústním 
jednáním

- ústní jednání může spojit s ohledáním na místě
- SÚ může upustit od ústního jednání a ohledání na místě, pokud:

- SÚ jsou dobře známy poměry staveniště

- žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění 
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení

Námitky účastníků řízení:

Účastník řízení může uplatnit námitky* proti:

- projektové dokumentaci
- způsobu provádění a užívání stavby
- požadavkům dotčených orgánů

pokud je jimi přímo dotčeno:
- jeho vlastnické právo
- právo založené smlouvou provést stavbu 
- opatření
- právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě

* desetidenní lhůta pro uplatnění námitek



Typický průběh stavebního řízení
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení

ověřené
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení

Stavební povolení (§ 115 stavebního zákona):
- stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby
- stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení
- stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena 

změna, se doručuje stavební povolení do vlastních rukou
- účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni

veřejnou vyhláškou, se stavební povolení oznamuje doručením 
veřejnou vyhláškou

- stanoví, zda bude možné stavbu užívat výhradně na základě
kolaudačního souhlasu
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Druhý stupeň povolování - stavební řízení

2. Stavební řízení

Platnost stavebního povolení
- pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 

dne, kdy nabylo právní moci
- dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit 

na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím
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