PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
§ 40
Úřad pro civilní letectví
§ 87 odst. 2
Ministerstvo obrany pro věci
vojenských letišť

§ 40
§ 89 odst. 2 písm. c) bod 2
souhlas pro zařízení a činnosti v
ochranném pásmu leteckých staveb

§ 41 odst. 1
Úřad pro civilní letectví
§ 87 odst. 2
Ministerstvo obrany pro věci
vojenských letišť

§ 95
§ 41
souhlas je závazným stanoviskem
souhlas pro umístění staveb a zařízení a činnosti mimo
není samostatným správním rozhodnutím
ochranné pásmo pro
- stavby nebo zařízení vysoké 75 m a více nad terénem
stavby a nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených
nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m
a výše nad okolní krajinu
- zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu
nebo rušit funkci leteckých zařízení

§ 95
souhlas je závazným stanoviskem
není samostatným správním rozhodnutím

2. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
§ 54
§ 55 odst. 1
drážní správní úřad

§ 7 odst. 3
souhlas ke zřízení a provozu stavby, která není stavbou
dráhy ale zčásti zasahuje do jejího obvodu (§ 4)

§ 64
souhlas pro rozhodnutí stavebního úřadu nebo
ohlášení je závazným stanoviskem podle
správního řádu není samostatným správním
rozhodnutím

§ 54
§ 55 odst. 1
drážní správní úřad

§ 9 odst. 1
souhlas ke zřizování a provozování stavby v ochranném
pásmu dráhy (§ 8)

§ 64
souhlas pro rozhodnutí stavebního úřadu nebo
ohlášení je závazným stanoviskem podle

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

3. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
§ 40 odst. 2
Ministerstvo dopravy
dálnice a rychlostní silnice

§ 31
povolení ke zřizování reklamních zařízení v silničních
ochranných pásmech
§ 32
povolení pro provádění staveb vyžadujících povolení nebo
ohlášení v silničních ochranných pásmech

§ 31, 32
správní rozhodnutí
§ 44
závazná stanoviska ( pro umísťování,
ohlašování staveb) nejsou samostatným
správním rozhodnutím

§ 40 odst. 2
Ministerstvo dopravy
dálnice a rychlostní silnice

§ 31
povolení ke zřizování reklamních zařízení v silničních
ochranných pásmech
§ 32
povolení pro provádění terénních úprav, jimiž by se změnila
úroveň terénu ve vztahu k niveletě vozovky v silničních
ochranných pásmech

§ 31, 32
správní rozhodnut
§ 44
závazná stanoviska ( pro umísťování,
ohlašování staveb) nejsou samostatným
správním rozhodnut

§ 40 odst. 3
krajský úřad
pro silnice I: třídy s výjimkou
rychlostních

§ 31
povolení ke zřizování reklamních zařízení v silničních
ochranných pásmech
§ 32
povolení pro provádění staveb vyžadujících povolení nebo
ohlášení
a terénních úprav silničních ochranných pásmech

§ 31, 32
správní rozhodnutí
§ 44
závazná stanoviska ( pro umísťování,
ohlašování staveb) nejsou samostatným
správním rozhodnutím

§ 40 odst. 4
obecní úřad obce s rozšířenou
působností
pro silnice II. a III. třídy

§ 31
povolení ke zřizování reklamních zařízení v silničních
ochranných pásmech
§ 32
povolení pro stavby vyžadujících povolení nebo ohlášení
a terénních úprav v silničních ochranných pásmech

§ 31, 32
správní rozhodnutí

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

§ 40 odst. 5
obce
pro místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace

§ 31
povolení ke zřizování reklamních zařízení v silničních
ochranných pásmech
§ 32
povolení pro provádění staveb vyžadujících povolení nebo
ohlášení
a terénních úprav v silničních ochranných pásmech

§ 31, 32
správní rozhodnutí

4. zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
§ 39
plavební úřad
§ 40
Státní plavební správa

§ 5 odst. 3
§ 6 odst. 2
zřizovat stavby a přístavy na sledované vodní cestě lze jen
se souhlasem plavebního úřadu

§ 5 odst. 4
souhlas je podkladem pro rozhodnutí ...ohlášení
stavebnímu úřadu je závazným stanoviskem
podle správního řádu není samostatným
správním rozhodnutím

5. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
§ 11 odst. 3
obecní úřad obce s rozšířenou
působností pro kulturní památky
krajský úřad pro národní kulturní
památky

§ 14 odst. 1, 2 a 4
v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav,
udržovacích prací
závazné stanovisko
(stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, certifikát
autorizovaného inspektora, ohlášení)

§ 44a
závazné stanovisko
- není správním rozhodnutím, je-li podkladem
pro řízení (rozhodnutí)
- je správním rozhodnutím
ve věci o které není příslušný rozhodovat
stavební úřad

§ 28 odst. 2
krajský úřad

§ 28 odst. 2
je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů
kulturně cenných předmětů
§ 176 odst. 1 a 3
dohoda se stavebním úřadem
§176 odst. 2
rozhodnutí

§ 176 odst. 1, 3
dohoda se st. úřadem
§ 176 odst. 2
rozhodnutí

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

§ 29
obecní úřad obce s rozšířenou
působností

§ 29 odst. 2 písm. b)
vydává závazné stanovisko pro stavby/nemovitosti, které
nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové zóně,
památkové rezervaci nebo v ochranném pásmu

§ 44a
závazné stanovisko
- není správním rozhodnutím, je-li podkladem
pro řízení (rozhodnutí)
- je správním rozhodnutím
ve věci o které není příslušný rozhodovat
stavební úřad

6. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
§ 42 a 48
krajský úřad

§ 17 odst. 1 písm. c)
povolení pro stavby zvlášť velkých, velkých a středních
stacionárních zdrojů znečištění, kterým stanoví podmínky
provozování stacionárního zdroje znečištění z hlediska
ochrany ovzduší

§ 53 odst. 1
na rozhodnutí podle § 17 odst. 1 písm. c) se
vztahuje správní řád

§ 48
krajský úřad

§ 48
je dotčeným orgánem ve stavebním řízení

neupraven

§ 42 a 50
obecní úřad

§ 50
je dotčeným orgánem pro malé stacionární zdroje ve
stavebním řízení

neupraven

7. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
§ 26 odst. 2 písm. b)
Hasičský záchranný sbor kraje
je dotčeným orgánem státní správy na
úseku požární ochrany
§ 35
a vykonává státní požární dozor

§ 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4
posuzuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení a
změny stavby před dokončením
a vydává stanovisko, které je podkladem pro další řízení
________
§ 31 odst. 3 vykonává státní požární dozor u některých
ohlašovaných staveb

§ 34 odst. 4, § 95
stanovisko vydávané pro rozhodnutí je
závazným stanoviskem podle správního řádu a
není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení
_________
výsledek dozoru neupraven

dotčený orgán
§ 24 odst. 1 písm. g)
Ministerstvo vnitra-GŘ HZS
je dotčeným orgánem státní správy na
úseku požární ochrany
a vykonává státní požární dozor
§ 32
u staveb přesahujících území dvou a
více krajů

věcná příslušnost

úkon - forma

§ 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4
posuzuje projektovou dokumentaci pro stavební řízení a
změny stavby před dokončením
a vydává stanovisko, které je podkladem pro další řízení

§ 31 odst. 4, § 95
stanovisko vydávané pro rozhodnutí je
závazným stanoviskem podle správního řádu a
není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení

8. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změnách některých zákonů
§ 10 odst. 6
Hasičský záchranný sbor kraje

§ 10 odst. 6
HZS je dotčeným orgánem ve stavebním řízení z hlediska
ochrany obyvatelstva

§ 33 odst. 1
stanovisko vydávané jako podklad pro
rozhodnutí nebo ohlášení stavby je závazným
stanoviskem a není samostatným rozhodnutím
ve správním řízení

§ 15
obecní úřad

§ 15 odst. 5
je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při
rozhodování
o povolování staveb a změnách staveb
o povolování terénních úprav

§ 33 odst. 1
stanovisko vydávané jako podklad pro
rozhodnutí nebo ohlášení stavby je závazným
stanoviskem a není samostatným rozhodnutím
ve správním řízení

9. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
§ 104, 105
pověřený obecní úřad
újezdní úřad na území vojenských
újezdů

§ 17
§ 126 odst. 5
závazný souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba správní rozhodnutí
povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní
poměry uvedeným v § 17 odst. 1 písm. c) , d) a e)
a to stavbám jednotlivých obytných budov a terénních úprav
v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry

dotčený orgán
§ 104, 106
obecní úřad obce s rozšířenou
působností s výjimkou působnosti
pověřeného obecního úřadu podle
105
újezdní úřad

věcná příslušnost

úkon - forma

§ 17
§ 126 odst. 5
závazný souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba správní rozhodnutí
povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní
§ poměry uvedeným v § 17
odst. 1 písm. a) , b), c) a e)

10. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
§ 71, 79
obecní úřad obce s rozšířenou
působností

§ 79 odst. 4 písm. a), b) a e), odst. 6
§ 82 odst. 1
vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
vyjádření
[technické zařízení, místo,stavba nebo část stavby - § 4
písm. e)]
vyjádření ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
vyjádření ke zřízení malých zařízení
pro biologické zpracování biologicky rozložitelných
odpadů

11. zákon č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
§ 43, 47, 49
krajská veterinární správa
městská veterinární správa v Praze

§ 49 odst. 1 písm. i)
závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby
§ 56 odst. 1
povinnost vyžádat má
-podnikatel, jde-li o stavbu podléhající státnímu
veterinárnímu dozoru
-ten, kdo bude stavbu používat jako útulek pro zvířata anebo
k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat v zájmovém
chovu

§ 76 odst. 1
stanoviska a posudky vydávané jako podklad
pro rozhodnutí .. ohlášení stavby jsou
závazným stanoviskem podle správního řádu a
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

12. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
§ 82
Krajské hygienické stanice/územní
pracoviště (přílohy č. 2 a 3 k zákonu)
Hygienická stanice hl. města Prahy
§ 83
Ministerstvo obrany
Ministerstvo vnitra

§ 77
je dotčeným správním úřadem při rozhodování podle
zvláštních právních předpisů (stavební zákon), ve věcech ,
které se dotýkají zájmů chráněných podle tohoto zákona
§ 3 hygienické požadavky na vodu
§ 6 koupaliště a sauny
§ 7 hygienické požadavky na prostory a provoz škol,
předškolních a školských zařízení .
§ 8 zařízení pro zotavovací akce.
§ 13 vnitřní prostředí staveb
§ 23 stravovací služby
§ 30 a násl. ochrana proti hluku a vibracím
§ 35 ochrana proti neionizujícímu záření
§ 37 a násl. pracovní prostředí

§ 77
stanovisko, které není správním rozhodnutím
vydaným ve správním řízení
souhlas může vázat na splnění podmínek
§ 94 odst. 1
stanovisko vydávané jako podklad pro
rozhodnutí nebo ohlášení
je závazným stanoviskem podle správního řádu
a není samostatným správním rozhodnutím

13. zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních lázeňských
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
§ 37 odst. 3
Ministerstvo zdravotnictví
v ochranném pásmu zdroje a na území
lázeňského místa

§ 37 odst. 3
závazné stanovisko ke stavebnímu povolení, k ohlášení pro
1) stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy za účelem
změny v užívání stavby, terénní úpravy a zařízení ve
vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I.
stupně

§ 43 odst. 2
souhlasy a stanoviska vydávaná jako podklad
pro rozhodnutí anebo ohlášení stavby jsou
závazným stanoviskem podle správního řádu a
nejsou samostatným rozhodnutím ve správním
řízení

§ 37 odst. 3
Ministerstvo zdravotnictví
v ochranném pásmu zdroje a na území
lázeňského místa

§ 37 odst. 3
závazné stanovisko ke stavebnímu povolení, k ohlášení pro
2) stavby, změny staveb, terénní úpravy a zařízení ve
vnějším území lázeňského místa a v ochranném pásmu II.
stupně s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně
plánovací dokumentaci a zároveň

§ 43 odst. 2
souhlasy a stanoviska jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu a nejsou
samostatným rozhodnutím ve správním řízení

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

- nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (§ 103 SZ)
- vyžadují ohlášení (§ 104 odst.2 SZ)
- mají charakter staveb pro bydlení, rekreaci,
shromažďování většího počtu osob, pro obchod,
ubytovacích zařízení, škol, předškolních, školských a
tělovýchovných zařízení a
nezasahují do hloubky více než 6m
- mají charakter liniových staveb a nezasahují do hloubky
více než 2 m
3) stavby pro rekreaci
§ 43 odst. 6
závazné stanovisko se nevydává, pokud je jeho vydání
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.
14. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§ 48 odst. 3
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností
Vojenský lesní úřad ve vojenských
lesích

§ 14 odst. 2
dotýká-li se řízení zájmů chráněných lesním zákonem
rozhodne stavební úřad jen se souhlasem orgánu státní
správy lesů
až do 50m od okraje lesa

§ 14 odst. 2
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení; lze jej vázat na
splnění podmínek

§ 48
obecní úřad obce s rozšířenou
působností
Vojenský úřad ve vojenských lesích

§ 48
§ 48 odst. 1 písm.b)
rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo správní rozhodnutí
omezení jejich užívání pro tuto funkci
o výměře do 1 ha

§ 48a, § 49 odst. 4
krajský úřad
Vojenský lesní úřad ve vojenských
újezdech

§ 48a
§ 48a odst. 1 písm.b)
rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo správní rozhodnutí
omezení jejich užívání pro tuto funkci
o výměře 1 ha a větší

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

Ministerstvo životního prostředí
v lesích národních parků a v jejich
ochranných pásmech
15. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
§ 13, 15, 16, 17, 17a
pověřený obecní úřad,
obecní úřad obce s rozšířenou
působností
krajský úřad.
správa národního parku
Ministerstvo životního prostředí
zvláštní orgán MO na území
vojenských újezdů

§ 5 odst. 3
vydává souhlas k činnosti jíž má být dotčen zemědělský
půdní fond
souhlas je závazným stanoviskem

§ 21 odst. 2 souhlasy vydávané jako podklad
pro vydání rozhodnutí (územního), územní
souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným
stanoviskem podle správního řádu a nejsou
správním rozhodnutím

16. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
§ 76 odst. 2, 4
pověřené obecní úřady
s výjimkou zvlášť chráněných území a
jejich ochranných pásem
magistrát statutárního města
§ 77 odst. 3
obecní úřad obce s rozšířenou
působností

§ 4 odst. 2
závazné stanovisko k zásahům do registrovaného
krajinného prvku nebo k ohrožení jeho ekologicko
stabilizační funkce si musí ten, kdo zásah (zejména
...umisťování staveb) zamýšlí opatřit závazné stanovisko
závazné stanovisko k zásahům do neregistrovaného
krajinného
prvku nebo k ohrožení jeho ekologicko
stabilizační funkce si musí ten, kdo zásah (zejména
...umisťování staveb) zamýšlí opatřit závazné stanovisko

nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.

§ 78a odst. 1 újezdní úřad
na území vojenských újezdů
§ 77 odst. 3
obecní úřad obce s rozšířenou

§ 90 odst. 1
Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto
zákona jako podklad pro rozhodnutí...anebo
ohlášení sou závazným stanoviskem podle
správního řádu a nejsou samostatným správním
rozhodnutím

§ 12 odst. 2
souhlas k... povolení staveb, jakož i k jiným činnostem,

§ 90 odst. 1
souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

působností,
magistrát statutárního města
pokud nejde o území
národního parku, chráněné krajinné
oblasti,
není-li svěřena jiným orgánům
§ 78a odst. 1
újezdní úřad na území vojenského
újezdu

které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,

zákona jako podklad pro rozhodnutí...anebo
ohlášení jsou závazným stanoviskem podle
správního řádu a nejsou samostatným správním
rozhodnutím

§ 77a odst. 2
§ 12 odst. 3
kraj, s výjimkou území národních
vydává nařízení o zřízení přírodního parku včetně omezení
parků chráněných krajinných oblastí a využití území
jejich ochranných pásem

§ 7 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení)
právní předpis kraje

§ 77 odst. 3
obecní úřad obce s rozšířenou
působností,

§ 12 odst. 2
souhlas k... povolení staveb, jakož i k jiným činnostem,
které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz,

§ 90 odst. 1
souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto
zákona jako podklad pro rozhodnutí...anebo
ohlášení jsou závazným stanoviskem podle
správního řádu a nejsou samostatným správním
rozhodnutím

§ 43
vláda České republiky
§ 78
správa národního parku
správa CHKO

§ 43
výjimky ze zákazů na území národních parků (§16)
§ 44 odst. 2, 3
Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze

§ 43
výjimka ze zákazů usnesení vlády

učinit ohlášení stavby, vydat územní rozhodnutí, územní
souhlas, stavební povolení, rozhodnutí o změně užívání
stavby, kolaudační souhlas, je-li spojen se změnou stavby,
povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

podle stavebního zákona, na území národního parku nebo
chráněné krajinné oblasti.
(3) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných § 90 odst. 1
území lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na
souhlas je závazným stanoviskem podle
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím
§ 43
vláda České republiky
§ 78
správa CHKO

§ 43
- výjimky ze zákazů [§ 26 odst. 1 písm. f)]

§ 43
vláda České republiky
§ 78
správa CHKO

§ 43
výjimky ze zákazů [§ 26 odst. 2 písm. a)] a [§ 26 odst. 3
písm. a)] na území první a druhé zóny CHKO

§ 44 odst. 2 a 3
- závazné stanovisko
- souhlas k činnosti

§ 44 odst. 2 a 3
- závazné stanovisko
- souhlas k činnosti

§ 43
usnesení vlády
§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím
§ 43
výjimka ze zákazů - usnesením vlády
§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím

§ 43
vláda České republiky uděluje
výjimku ze zákazů

§ 43
- výjimky ze zákazů v národních přírodních rezervacích
[§ 29 písm. b)]

§ 43
výjimka ze zákazů - usnesením vlády
90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním

§ 79 odst. 3 písm. h)
Ministerstvo životního prostředí

§ 44 odst. 3, § 79 odst. 3 písm. h)
- souhlasy k činnostem

výjimku z ochranných podmínek

- výjimky

rozhodnutím
§ 90
(1) Obecné předpisy o správním řízení43) se
nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

lze přenést na Správu

odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.
rozhodnutí

§ 77a odst. 3 písm. e) a f)
krajský úřad
§ 78a odst. 1
újezdní úřad na území vojenských
újezdů
§ 78a odst. 1 písm. f)
Ministerstvo obrany pro výjimky na
území vojenských újezdech

§ 43
výjimka ze zákazů – rozhodnutí
§ 90 odst. 1
Obecné předpisy o správním řízení43) se
nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.

§ 43
výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích [§ 34 odst. 1
písm. c)]
§ 44 odst. 3
souhlas k činnostem stanoveným v bližších ochranných
podmínkách přírodní rezervace

§ 43
vláda České republiky
výjimka ze zákazů v § 35 odst. 2

§ 43
výjimka ze zákazů v národní přírodní památce § 35 odst. 2

§ 79 odst. 3 písm. h)
Ministerstvo životního prostředí

výjimka z ochranných podmínek [§ 79 odst. 3 písm. h)]
§ 44odst. 3
souhlas k činnostem ve vyhlášení stanoveným

§ 77a odst. 3 písm. f)
krajský úřad
§ 78a odst. 1

§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím
§ 43
výjimka ze zákazu v § 35 odst. 2 - usnesením
výjimka z ochranných podmínek - MŽP
rozhodnutím
§ 90 odst. 1
Obecné předpisy o správním řízení43) se
nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.
§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím

§ 44 odst. 3
§ 90 odst. 1
- souhlas k činnostem ve stanoveným ve vyhlášení přírodní souhlasy je závazným stanoviskem podle
památky (§ 36)
správního řádu a není správním rozhodnutím
§ 43

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

újezdní úřad ve vojenských újezdech
§ 78 a odst. 2 písm. f)
Ministerstvo obrany pro výjimky ze
zákazů

§ 43
- výjimka ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních
památkách ve vojenských újezdech

výjimka – správním rozhodnutím
§ 90 odst. 1
Obecné předpisy o správním řízení43) se
nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.

§ 78 odst. 3 písm. h)
Ministerstvo životního prostředí
pro ochranná pásma
národních přírodních rezervací
a národních přírodních památek

§ 37 odst. 2
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební
činnosti a terénním úpravám v ochranných pásmech

§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím

není-li ochranné pásmo NPR, NPP, vyhlášeno, je jím území
do 50m od hranice zvlášť chráněného území

§ 77a odst. 3 písm.g)
krajský úřad
pro ochranná pásma přírodních
rezervací a přírodních památek

§ 37 odst. 2
nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody ke
stavební činnosti a terénním úpravám v ochranných
pásmech
není-li ochranné pásmo PR nebo PP vyhlášeno, je jím
území do 50m od hranice zvlášť chráněného území

§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím

§ 43
vláda České republiky

§ 43
výjimky ze zákazu podle § 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2, 36,
odst. 2 a 45h, 45i povoluje v každém jednotlivém případě
vláda

čl. 76 Ústavy České republiky
usnesení vlády

§ 78
správa národního parku

§ 44 odst. 1
závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání stavebního
povolení, povolení k provedení terénních úprav na území
národního parku nebo chráněné krajinné oblasti

§ 90 odst. 1
závazné stanovisko podle správního řádu a není
samostatným správním rozhodnutím

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

závazné stanovisko se nevyžaduje v souvisle zastavěném
území obce ve IV. zóně CHKO, má-li obec ÚPD se
zapracovaným stanoviskem orgánu ochrany přírody
§ 79 odst. 3 písm. r)
Ministerstvo životního prostředí

§ 45b odst. 1
udělení výjimky - správním rozhodnutím
výjimka orgánu ochrany přírody ze zákazů v
§ 90 odst. 1
předběžně chráněných evropsky významných lokalitách Obecné předpisy o správním řízení43) se
zařazených do národního seznamu a sporných lokalitách nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
(§ 45a)
odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona.

§ 77a odst. 3 písm. v)
§ 45e odst. 1 a 2
krajský úřad
souhlas k činnostem stanoveným v nařízení vlády o
§ 78 odst. 2
vymezení ptačí oblasti
správa NP nebo správa CHKO, pokud
se na území ptačí oblasti nachází
národní park, chráněné krajinná
oblast, národní přírodní rezervace
národní přírodní památka

§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím

§ 76 odst. 2
pověřený obecní úřad
s výjimkou zvlášť chráněných území a
jejich ochranných pásem
magistrát statutárního města

§ 90 odst. 1
souhlas je závazným stanoviskem podle
správního řádu a není samostatným správním
rozhodnutím
§ 56 odst. 1
výjimka – správním rozhodnutím

§ 46 odst. 3
souhlas orgánu ochrany přírody pro činnosti a zásahy v
ochranném pásmu památného stromu
§ 56 odst. 1
výjimka ze zákazu památný strom poškozovat, ničit, rušit v
přirozeném vývoji (§ 46 odst. 2)

není-li ochranné pásmo stanoveno má každý památný
Obecné předpisy o správním řízení43) se.
strom základní ochranné pásmo – kruh o poloměru
nevztahují na řízení podle § 24, 27, 38, § 45i
desetinásobku průměru kmene ve výši 130 cm nad zemí – v odst. 1, § 46 odst. 2, § 52 a 69 tohoto zákona
tomto pásmu není dovolena výstavba, terénní úpravy

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

§ 75
obecní úřady,
pověřené obecní úřady
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností
krajské úřady
správy NP a CHKO
Ministerstvo životního prostředí
újezdní úřady a Ministerstvo obrany

§ 65
orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních
právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy
chráněné tímto zákonem, tak činí po dohodě s orgánem
ochrany přírody, není-li v zákoně stanoven jiný postup

dohoda – forma nestanovena

17. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění ...(zákon o integrované prevenci)
§ 28, 29 písm. b)
Ministerstvo životního prostředí
§ 33 písm. a)
krajský úřad

§ 45 odst. 1
§ 13
integrované povolení pro stavební povolení pro zařízení
správní rozhodnutí
(stavby) uvedené …v příloze č. 1 k zákonu, nelze vydat bez
pravomocného integrovaného povolení

18. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání atomové energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
§ 3 odst. 2 písm. c)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

§ 9 odst. 1 písm. b)
povolení je třeba k..výstavbě jaderného zařízení nebo
pracoviště IV. kategorie [§ 2 písm. h)]

§ 15
správní rozhodnutí

19. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
§ 32 odst. 2
krajský úřad

§ 32 odst. 2
je dotčeným orgánem v řízení ...stavebním, o dodatečném
povolení stavby, pokud je jeho předmětem objekt nebo
zařízení,
ve kterém je umístěna nebo vyráběna … nebezpečná
chemická látka uvedená v příloze č. 1

§ 13 odst. 2
analýza a hodnocení rizika

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

20. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
§5
oblastní inspektorát (inspektorát)

§ 5 odst. 1 písm. i)
§ 5 odst. 1 písm. i)
vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb vyjádření
určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako
pracoviště fyzických osob,
zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení

§5
oblastní inspektorát (inspektorát)

§ 5 odst. 1 písm. j)
uplatňuje požadavky právních předpisů k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení při povolování
staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako
pracoviště fyzických osob

forma uplatňování požadavků neupravena

21. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
§ 13 odst. 2
Státní energetická inspekce
§ 13 odst. 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu v
řízeních vedených ministerstvy vnitra,
obrany nebo spravedlnosti jako
stavebnímu úřady

§ 13
§ 13
vydává závazná stanoviska z hlediska zájmů chráněných
závazné stanovisko
zákonem o hospodaření s energií v řízeních, která provádějí obsah a rozsah má být upraven prováděcím
jiné stavební úřady než Ministerstvo obrany, Ministerstvo
právním předpisem
vnitra a Ministerstvo spravedlnosti

22. zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněn některých zákonů
(energetický zákon)
§ 33 odst. 3
§ 38 odst. 3
§ 67 odst. 5
§ 82 odst. 4
Ministerstvo průmyslu a obchodu

je dotčeným orgánem ve stavebním řízení ve věcech v
nichž udělilo autorizaci na výstavbu
§ 33 odst. 2
výroben elektřiny
§ 38 odst. 3

Neupraven

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

výstavby přímého vedení
§ 67 odst. 5
vybraných plynových zařízení
§ 82 odst. 4
zdroje tepelné energie
§ 94 odst. 2
Státní energetická inspekce

§ 94 odst. 2
jako dotčený orgán uplatňuje závazná stanoviska ve
stavebním řízení

§ 96 odst. 1
stanovisko uplatněné jako podklad pro
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu
(stavební povolení) ...anebo ohlášení stavby
závazným stanoviskem podle správního řádu a
není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení

23. zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích
§ 17
Ministerstvo vnitra

§ 17
je dotčeným orgánem ve stavebním řízení, týká-li se stavby
v bezprostřední blízkosti státních hranic
§ 8 písm. f)
vyjadřuje se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným
opatřením na státních hranicích nebo v jejich blízkosti

§ 8 písm. f)
vyjádření

24. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 175 odst. 1 a 2
Ministerstvo obrany
Ministerstvo vnitra

§ 175 odst. 1
vydává závazné stanovisko k povolení stavby ve
vymezených územích
§ 175 odst. 2
může si vyhradit předchozí závazné stanovisko ke změnám

§ 175 odst. 1 a 2
závazné stanovisko

dotčený orgán

věcná příslušnost

úkon - forma

staveb
uplatňovat požadavky na nezbytné úpravy staveb již
zřízených

§ 175 odst. 2
požadavek - forma neurčena

25. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
§ 19 odst. 1
krajský úřad

§ 19 odst. 1
závazné stanovisko k umístění staveb nebo zařízení, které
nesouvisí s dobýváním,v chráněném ložiskovém území

§ 19 odst. 1
závazné stanovisko

26. zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
§ 13 odst. 2 a 3
Ministerstvo životního prostředí

§ 13 odst. 2 a 3závazné stanovisko v územním řízení z
hlediska zvláštních podmínek geologické stavby území

§ 13 odst. 2 a 3
závazné stanovisko podle správního řádu (odkaz
na § 149 SŘ)

