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ZÁKON 

ze dne 19. září 2012, 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 
1. Obsahuje-li vymezené zastavěné území zákres nezastavitelných zemědělských 

pozemků podle dosavadních právních předpisů, tato část vymezení se nepoužije. 
 

2. Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace nebo její aktualizace či změny, které byly ukončeny přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části 
zadání územně plánovací dokumentace, pokynů pro zpracování jejího návrhu a zprávy o 
uplatňování politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, které jsou 
v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí. 
 

3. Část zásad územního rozvoje, ve které bylo uloženo prověření využití územní 
studií jako podmínka pro rozhodování o změnách v jejich využití podle dosavadních 
právních předpisů, se nepoužije a při nejbližší aktualizaci musí být z této dokumentace 
vypuštěna. 
 

4. Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se 
nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny; 
toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a u 
regulačního plánu na dokumentaci vlivů. 
 

5. Úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v 
územním plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode 
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dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není v uvedené územně plánovací 
dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně 
plánovací činnosti. Pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování 
v ploše nebo koridoru vymezených v zásadách územního rozvoje nebo v územním 
plánu pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud 
v zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu není uvedena lhůta pro pořízení a 
vydání regulačního plánu. 
 

6. Pokud byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pořízen koncept územního 
plánu a nebylo zahájeno jeho projednání, považuje se tento koncept za návrh územního 
plánu; v případech, kdy již bylo zahájeno jeho projednání, dokončí se podle 
dosavadních právních předpisů včetně schválení pokynů pro zpracování návrhu. O 
návrhu zpracovaném na základě těchto pokynů se vede řízení o územním plánu, 
ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě nepoužijí. 
 

7. Činnosti při pořizování aktualizace politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace nebo její aktualizace či změny, neuvedené v bodě 6, které byly 
započaty a neukončeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a 
posuzují podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro vymezení předkupního 
práva v územním plánu nebo regulačním plánu. 
 

8. Na území obce, která nemá platný územní plán, lze po 1. lednu 2021 umisťovat 
v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 
5 také stavby, pro které byly před tímto dnem pravomocně umístěny stavby dopravní 
nebo technické infrastruktury. 
 

9. Vymezení předkupního práva v územním plánu nebo regulačním plánu, které je 
v rozporu s tímto zákonem, se nepoužije. Obec, která územní plán nebo regulační plán 
vydala, zašle příslušnému katastrálnímu úřadu bez zbytečného odkladu návrh na výmaz 
předkupního práva, které je v rozporu s tímto zákonem, z listu vlastnictví s uvedením 
katastrálních území a čísel parcel. 
 

10. Obsahuje-li návrh územního plánu nebo regulačního plánu vymezení 
předkupního práva v rozporu s tímto zákonem, zajistí pořizovatel nejpozději před 
řízením podle § 52 nebo 67 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, upravení návrhu. Pokud již bylo toto řízení přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona zahájeno nebo ukončeno a územní plán nebo regulační plán 
nebyl vydán, pořizovatel zajistí úpravu návrhu a koná se opakované veřejné projednání 
upraveného návrhu. 
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11. Pokud byla nabídka k uzavření smlouvy o převodu pozemku zatíženého 

předkupním právem učiněna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se 
při uplatňování předkupního práva podle dosavadních právních předpisů. 
 

12. V případě záměrů, které vyžadovaly vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu, a podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, je již nevyžadují, stavební úřad po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona zahájená řízení, popřípadě jiné postupy, usnesením, které se poznamenává do 
spisu, zastaví. 
 

13. Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu podané přede dnem 
nabytí účinností tohoto zákona se považuje za žádost o územní souhlas a postupuje se 
podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 

14. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou 
 
a)  

stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž 
podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na 
ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o 
vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto 
zákona,  

b)  

řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější. 

15. Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, 
ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle 
dosavadních právních předpisů. 
 

16. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle 
dosavadních právních předpisů. 
 

17. Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti 
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

18. Obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené 
stavební řízení, tato jeho část se nepoužije. Pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí, aby 
uvedené vymezení bylo z územního plánu vypuštěno při vydání jeho nejbližší změny. 
 

19. Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu 
uvedeném v § 13 odst. 1 písm. a) na úseku územního rozhodování a stavebního řádu 
podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, splňuje ten, kdo tuto činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Kvalifikační požadavky podle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje úředník obecného stavebního úřadu uvedeného 
v § 13 odst. 1 písm. b) až e), který činnost vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního 
právního předpisu nebo je získá do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona nebo 
má osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části, v souladu s nímž může 
tuto činnost vykonávat, nebo získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských 
studijních programech stanovených zvláštním právním předpisem, v důsledku čehož 
může tuto činnost vykonávat. Kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která 
má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního 
předpisu. 
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