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PRO ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

SBÍRKA ZÁKONŮ 2013

Článek uvozuje právo na informace jakožto specifické právo,
respektive právo ústavní, tj. právo nejvyšší síly, a konkrétně
je pak věnován otázce publikace ústně podaných informací
a problematice poskytování informací o platech a odměnách
pracovníků ve veřejné správě.

Částka 36 – čís. 78
Vyhláška o energetické náročnosti budov. Vyhláškou se současně zrušuje dosavadní vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Účinnost od 1. 4. 2013.

JUDr. Petr Tégl, Ph.D.: Ještě k žalobám na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku
Reakce autora na článek publikovaný v Právních rozhledech
č. 4/2013.

Částka 41 – čís. 90
Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost
příslušného katastrálního úřadu k 1. 4. 2013.

MODERNÍ OBEC

INFORMACE O VYDANÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISECH, ČLÁNCÍCH A PUBLIKACÍCH

Číslo 3/2013
JUDr. Stanislava Neubauerová, JUDr. Jana Vašíková: Řízení
o tzv. černé stavbě po novele stavebního zákona – 1. část.

Částka 46 – čís. 100
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela se týká zejména
stavebních výrobků. Účinnost od 10. 5. 2013 (s odchylkami).

Číslo 4/2013
JUDr. Stanislava Neubauerová, JUDr. Jana Vašíková: Řízení
o tzv. černé stavbě po novele stavebního zákona – 2. část.

Částka 53 – 118
Vyhláška o energetických specialistech. Účinnost od 1. 6. 2013.

VEŘEJNÁ SPRÁVA

VĚSTNÍK MŽP
Částka 5/2013
Přílohy a dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Číslo 7/2013
JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.: Řízení o odnětí nebo omezení
vlastnických práv k nemovitostem nově
Článek je věnován změnám, které přinesla s účinností od
1. 2. 2013 novelizace zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnických práv k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění), provedená zákonem č. 405/2012 Sb.
Číslo 8/2013
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.: Právo na informace – ke dvěma
aktuálním problémům spojeným s § 5 odst. 3 „SvInf“ (zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo 5/2013
Mgr. Michaela Fedrová: Povaha institutu paušální náhrady
nákladů řízení
Mgr. Michaela Fedrová: Opakovaně podáváné stížnosti na
chování oprávněné úřední osoby
Mgr. Michaela Fedrová: Podpis oprávněné úřední osoby
Číslo 9/2013
Mgr. Michaela Fedrová: Opakované podávání žádostí v téže věci

NOVÉ PUBLIKACE
Nakladatelství Leges, s. r. o., vydalo publikaci „Správní řád
s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1. 1. 2013, autor
Petr Průcha (464 stran, brožovaná vazba).
Publikace, určená zejména úředníkům veřejné správy, obsahuje výkladové poznámky k jednotlivým ustanovením správního řádu, popřípadě odkazy na důvodovou zprávu. Jako součást výkladu jsou připojeny citace z právních vět soudní judikatury a ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, pro lepší orientaci i odkazy na související ustanovení
správního řádu a věcný rejstřík.
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PRACOVNÍ POMŮCKA
k „velké“ novele stavebního zákona
(Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor stavebního řádu, květen 2013)

II. část
Zjednodušené územní řízení – § 95 stavebního zákona (SZ)
Druhy územních rozhodnutí, pro které lze uplatnit zjednodušené územní řízení (§ 95 odst. 1 SZ)
a

rozhodnutí o umístění stavby (§ 79 SZ)

b

rozhodnutí o změně využití území (§ 80 SZ)

c

rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (§ 81 SZ)

d

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 82 SZ)

Podmínky pro vedení zjednodušeného územního řízení (§ 95 odst. 1 SZ)
a

záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše

b

záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí

c

žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů

d

žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu

Obsahové náležitosti
Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení a jejích příloh stanoví
prováděcí právní předpis (vyhláška č. 503/2006 Sb., formuláře a části C příloh 1–4).

2
STAVEBNĚ SPRÁVNÍ PRAXE — PŘÍLOHA ČASOPISU URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ — ROČNÍK XVI — ČÍSLO 3/2013

Vedení zjednodušeného územního řízení
Ð

Ð

Jsou splněny podmínky pro vedení
zjednodušeného územního řízení

Nejsou splněny podmínky pro vedení
zjednodušeného územního řízení

– žádost je úplná
– záměr v souladu s požadavky podle § 90 SZ

–
–
–
–

Ð

žádost nesplňuje podmínky
záměr nesplňuje podmínky
byly podány námitky účastníků řízení
proti návrhu výroku
byly podány výhrady dotčených orgánů
proti návrhu výroku
Ð

Stavební úřad vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který
– vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů
– doručí žadateli a dotčeným orgánům jednotlivě
(§ 95 odst. 3 SZ).

Stavební úřad rozhodne usnesením o provedení
územního řízení.

Žadatel zajistí, aby informace o návrhu výroku rozhodnutí byla vyvěšena po dobu 15 dnů – místo určí stavební úřad v návrhu výroku.
Obsahové náležitosti informace o návrhu výroku rozhodnutí stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška
č. 503/2006 Sb.).

Usnesení se oznamuje pouze žadateli, nelze se proti
němu odvolat.

Pokud žadatel informaci nevyvěsí (§ 95 odst. 4 SZ)
– stavební úřad opakuje vyvěšení návrhu výroku
rozhodnutí na úřední desce, nebo
– rozhodne usnesením o provedení územního řízení,
pokud mělo porušení této povinnosti žadatele za
následek zkrácení práv účastníků územního řízení.
V případě, že se neprokáže opak, má se za to, že žadatel
povinnost vyvěšení informace splnil.

Žádost o zjednodušené územní řízení se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí.

Usnesení nabývá právní moci dnem doručení žadateli
(§ 76 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů).

Î

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí začíná běžet od
právní moci usnesení.

Nejsou-li uplatněny námitky a výhrady ve lhůtě 15 dnů
ode dne vyvěšení návrhu výroku, rozhodnutí se pokládá za vydané, nelze se proti němu dále odvolat a následný den po uplynutí lhůty pro uplatnění výhrad nebo
námitek nabývá právní moci.
Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí
– žadateli stejnopis písemného vyhotovení úplného územního rozhodnutí, včetně odůvodnění,
opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace
v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace;
– stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí
také obci, pokud není stavebním úřadem, a jde-li
o stavbu podle § 15 nebo § 16, stavebnímu úřadu
příslušnému k povolení stavby.
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INFORMACE A STANOVISKA

Souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí při umisťování staveb elektronických komunikací
(podle sdělení Odboru stavebního řádu MMR ze dne 15. 4.
2013, č. j. 11464/2013-82)
K dotazu, zda mají stavební úřady požadovat v územním řízení souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí při umisťování
staveb elektronických komunikací, respektive k požadavku
tazatele na vyjádření stanoviska k jím předloženému právnímu rozboru, které hodlal tazatel předkládat stavebním úřadům
jako právní výklad Ministerstva pro místní rozvoj, bylo předně uvedeno, že dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR mimo jiné informační metodickou pomoc
vyšším územně samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Není oprávněno k poskytování závazných
právních výkladů, pouze v obecné rovině přijímá stanoviska
k jednotné aplikaci právních předpisů ve své působnosti. Žádný zákon mu neukládá ani neumožňuje poskytování odborné
právní rady osobám v jejich soukromoprávních sporech.
Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj vykonává zejména metodickou činnost, usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění. Nemůže zasahovat do řešení
konkrétních případů a suplovat tak příslušnost místních orgánů veřejné správy a jejich povinnost konat v rámci věcné
působnosti, která je jim svěřena. Zda a za jakých podmínek
je možné na pozemcích umístit stavbu elektronických komunikací, posoudí místně příslušný stavební úřad. V případě
pochybností o postupech a závěrech příslušného stavebního
úřadu se lze obrátit na příslušný krajský úřad, který ve smyslu
§ 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vykonává působnost nadřízeného orgánu pro stavební úřady. Krajský úřad
rovněž ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje obcím
odbornou a metodickou pomoc.
K dané problematice pak bylo sděleno:
Podle § 86 odst. 3 stavebního zákona, jestliže žadatel o vydání
územního rozhodnutí nemá vlastnické právo, smlouvu nebo
doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo
stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
předloží (spolu se žádostí) souhlas jejich vlastníka; to neplatí,
lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit.

Ve stavebním zákoně jsou účely vyvlastnění upraveny v § 170.
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb
nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané
územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou
stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel [§ 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona].
Veřejně prospěšnou stavbou se ve stavebním zákoně podle
§ 2 odst. 1 písm. l) rozumí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo
státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Technickou infrastrukturou jsou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k)
bodu 2 stavebního zákona též komunikační vedení veřejné
komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné
komunikační sítě.
Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje podle
§ 170 odst. 3 stavebního zákona zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
ve znění pozdějších předpisů.
Jiné specifické účely vyvlastnění pak obsahují některé další
zákony; v daném případě může být jiným zákonem shora uvedený zákon o elektronických komunikacích. Podle § 104 odst. 4
zákona o elektronických komunikacích, nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3
nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není
určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo
nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné či vlastník
v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu
(s odkazem na zákon o vyvlastnění).
Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj je
toho názoru, že lze-li pozemek (pozemky), na kterých má
být umístěna stavba veřejné komunikační sítě podléhající zákonu o elektronických komunikacích, vyvlastnit, nemusí se
stavebnímu úřadu pro provedení územního řízení předkládat
souhlas vlastníků dotčených nemovitostí. Omezit vlastnické
právo nebo právo odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného
zvláštním zákonem lze pro stavbu veřejné komunikační sítě
buď z důvodu, že jde o veřejně prospěšnou stavbu veřejné infrastruktury (možnost daná stavebním zákonem) nebo proto,
že vyvlastnění umožňuje zákon o elektronických komunikacích. Ten není v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
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BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Novela TSI PRM
(informace Odboru stavebního řádu MMR)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb („bezbariérová vyhláška“), v § 1 odst. 3 odkazuje na přímo účinný právní předpis
Evropské unie, kterým je Rozhodnutí komise Evropských společenství č. 2008/164/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace
v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (dále jen „TSI PRM“). V roce 2011 byla vydána
jeho oprava, která v čl. 4.2.2.12.2. mění pouze jedno slovo.
Dne 24. ledna 2013 nabylo účinnosti nové rozhodnutí komise
č. 2012/464/EU, kterým se mění toto TSI PRM. Text původního TSI PRM, jeho opravy a novely, včetně konsolidovaného
znění je dostupný na internetovém portálu:
http://eur-lex.europa.eu/ pod „ID celex 32008D0164“ nebo
přímo na URL adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0164:CS:NOT
V současné době vyzvala Evropská agentura pro železnici
Českou republiku (Drážní úřad) k předložení návrhů specifických případů. Specifickým případem lze chápat jakékoli
národní zvyklosti, které znemožňují či znesnadňují uvedení
všech staveb či vozidel do shody s požadavky TSI. Každý
navržený specifický případ musí být náležitě zdůvodněn. Seznam všech specifických případů pro aktuálně platnou TSI
PRM je uveden v její kapitole 7. 4.

Nová norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
(informace Odboru stavebního řádu MMR)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „bezbariérová vyhláška“), stanoví požadavky na bezbariérovost pro
hygienická zařízení a šatny ve stavbách občanského vybavení;
viz § 7 této vyhlášky, resp. bod 5. a 6.1.2. její přílohy č. 3.
Dále bezbariérová vyhláška stanoví požadavky na bezbariérovost pro hygienická zařízení a šatny ve stavbách pro výkon
práce; viz § 13 odst. 1 této vyhlášky, resp. body 5.1.1. až 5.1.7.
a 5.1.10. až 5.1.13. její přílohy č. 3.
Ke správné aplikaci požadavků na oba typy staveb slouží příslušná česká technická norma.
Dne 1. března 2013 nabyla účinnosti nová norma ČSN 73 4108
Hygienická zařízení a šatny.
Touto normou se nahrazuje původní ČSN 73 4108 ze září 1994.
V obecné rovině lze konstatovat, že jedním z důvodů provedení revize byla právě aktualizace požadavků na bezbariérové
užívání staveb, které nyní tvoří integrální součást této normy.

Nová norma obsahuje řadu ustanovení k aplikaci požadavků
na bezbariérové užívání staveb, včetně příslušných obrázků.
Jejich zpracování vykazuje vysokou úroveň kvality.
Dle kapitoly „Předmluva“ mezi změny oproti předchozí normě patří výslovně začlenění požadavků souvisících právních
předpisů, zejména požadavků na bezbariérové užívání staveb.
V kapitole „Souvisící právní předpisy“ jsou uvedeny
• v položce č. 2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů;
• v položce č. 11 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
Dle kapitoly „1 Předmět normy“ jsou nedílnou součástí této
normy rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických
(sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace.
Kapitola „2 Citované dokumenty“ nemá přímý vztah k problematice bezbariérovosti.
V kapitole „3 Termíny a definice“ platí pro
• přebalovací kabinu čl. 3.10;
• přebalovací pult čl. 3.11;
• bezbariérové užívání staveb čl. 3.12;
• osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace čl. 3.13.
V kapitole „4 Šatny“ platí pro
• základní ustanovení čl. 4.1.7;
• věšákové šatny bez obsluhy čl. 4.2.1;
• věšákové šatny s obsluhou čl. 4.3.2 a 4.3.3;
• skříňkové šatny čl. 4.4.3;
• převlékací kabiny čl. 4.5.2;
• zkoušecí kabiny čl. 4.6.2.
V kapitole „5 Umývárny“ platí pro
• základní ustanovení čl. 5.1.4;
• umývárny pro částečnou očistu čl. 5.2.3 a 5.2.4;
• umývárny pro celkovou tělesnou očistu čl. 5.3.2, 5.3.4
(bezbariérové sprchové kouty) a 5.3.7 (bezbariérové vany).
V kapitole „6 Záchody“ platí pro
• základní ustanovení čl. 6.1.2;
• záchodové kabiny čl. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5 a 6.2.7 (bezbariérové záchodové kabiny);
• pisoáry čl. 6.3.6.
Kapitoly „7 Kabina pro osobní hygienu“ a „8 Záchodová
předsíň“ nemají specifický vztah k požadavkům na bezbariérové užívání staveb.
Kapitola „9 Přebalovací kabiny a pulty“ se celá týká požadavků na bezbariérové užívání staveb.
Kapitola „10 Místnost pro obsluhu“ nemá specifický vztah
k požadavkům na bezbariérové užívání staveb.
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Kapitola „11 Hygienické bloky s požadavky na bezbariérové
užívání“ se samozřejmě celá týká požadavků na bezbariérové
užívání staveb.
Kapitola „12 Úklidové místnosti“ nemá specifický vztah k požadavkům na bezbariérové užívání staveb.
V kapitole „13 Pomocná zařízení“ platí pro
• obecný rozsah včetně bezbariérovosti čl. 13.1;
• prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň čl. 13.5.
V kapitole „14 Technické požadavky“ platí pro
• vyhrazené prostory hygienických zařízení pro osoby
s omezenou schopností pohybu nebo orientace čl. 14.2;
• vizuální kontrast čl. 14.3;
• ovládací prvky čl. 14.4;
• štítky s hmatným orientačním znakem a nápisem v Braillově písmu čl. 14.5;
• dveře čl. 14.6 a 14.7;
• stěny a volný manipulační prostor čl. 14.9;
• podlahy čl. 14.13.
V normativní příloze „A Počty hygienických zařízení ve stavbách občanského vybavení, výrobních průmyslových budovách a stavbách pro výkon práce“ platí pro
• počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro těžké či hluboké postižení bod A.2.2;
• počty hygienických zařízení ve stavbách pro obchod s prodejní plochou nad 2 000 m2 bod A.5.

Výlet bez bariér

PŘEHLED KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
NIPI ČR
Správu celostátní sítě konzultačních středisek pro oblast bezbariérového užívání staveb zajišťuje od roku 2011 obecně
prospěšná společnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., která byla za tímto účelem zřízena ze strany NIPI ČR (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu
a orientace České republiky). Na činnosti i správě obecně prospěšné společnosti se také nově podílí Národní rada osob se
zdravotním postižení České republiky.
Jihočeský kraj, ks-jihocesky@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Jiří Šilhavý, tel. 386 353 940
Střediska:
České Budějovice, Staroměstská 2608, středa 13:00–15:00,
tel. 386 353 940
Jindřichův Hradec, Janderova 144, středa 13:00–15:00, tel.
723 673 804
Písek, Vinařického 20, středa 14:00–16:00, tel. 723 556 667
Tábor, Martina Koláře 1968, středa 14:00–18:00, tel. 775 085 112
Jihomoravský kraj, ks-jihomoravský@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Pavel Žák, CSc., tel. 606 134 790
Střediska:
Brno, Malinovského náměstí 624/3, středa 13:00–16:00, tel.
545 222 203
Veselí nad Moravou, Stojanova 1542, po tel. domluvě, tel.
776 769 639
Břeclav, Landžhotská 3448/2, po tel. domluvě, tel. 774 400 054
Letovice, Bártova 8, po tel. domluvě, tel. 737 407 467

(informace Odboru stavebního řádu MMR)
Dne 15. ledna 2013 se v kině Metropol v Olomouci konalo
slavnostní premiérové promítání krátkého didaktického filmu „Výlet bez bariér“. Tento didaktický film vznikl v rámci
projektu „Vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se
zrakovým postižením na střední Moravě“, finančně podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Autorská práva vlastní
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Film přístupnou formou zobrazuje hmatové a akustické úpravy prostředí pro osoby se zrakovým postižením a moderní
úpravy v oblasti cestovního ruchu. Film je možné dodatečně
zhlédnout na internetu prostřednictvím následujících odkazů:
• Facebook TC
https://www.facebook.com/tyflocentrum.ol
• YouTube
http://youtu.be/afk2J2BBSPw

Karlovarský kraj, ks-karlovarsky@nipi.cz
Vedoucí: Hana Skopová, tel. 731 108 224
Střediska:
Karlovy Vary, Sokolovská 149, pondělí 10:00–12:00, tel.
731 108 224
Královéhradecký kraj, ks-kralovehradecky@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Jana Košťálová, tel. 731 519 237
Střediska:
Hradec Králové, Pospíšilova 9, úterý 14:00–16:00, středa
10:00–12:00, tel. 605 088 500
Jičín, Prachovská 271, pondělí 8:00–18:00 (vždy po tel. domluvě), tel. 604 160 081
Liberecký kraj, ks-liberecky@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Jana Košťálová, tel. 731 519 237
Střediska:
Liberec, TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, Fakulta umění a architektury, Katedra pozemního stavitelství,
Ing. Jana Košťálová (budova F3, 3. NP, kancelář č. 6), Husova
1290/75, středa 9:00–12:00, tel. 731 519 237
Česká Lípa, Litoměřická 92, středa 9:00–12:00, tel. 604 890 399
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Moravskoslezský kraj, ks-moravskoslezský@nipi.cz
Vedoucí: Stýblová Barbara, tel. 603 440 763

Středočeský kraj, ks-stredocesky@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Ervín Folta, tel. 605 429 172

Střediska:
Ostrava, Bieblova 3, středa 9:00–12:00, tel. 603 440 763
Bruntál, Zeyerova 17a, středa 9:00–12:00, tel. 724 113 726
Havířov, Příčná 2, pondělí 9:00–12:00, Široká 590/3, středa
8:00–12:00, tel. 603 440 763
Opava, Liptovská 21, po tel. domluvě, tel. 737 180 625

Střediska:
Benešov u Prahy, Vlašimská 1922 (centrum ZP), středa
10:00-14:00, tel.: 317 723 506
Kladno, Hřebečská 2680, středa 9:00–12:00, tel. 607 505 699
Kolín, Sluneční 76 (centrum ZP), středa 10:00–15:00 (každá
1. a 3. středa v měsíci), tel. 321 723 933
Poděbrady, Karla Čapka 794, pondělí 10:00–14:00, tel.
603 279 348
Praha, náměstí Republiky 3, Po 10:00–14:00, tel. 605 429 172

Olomoucký kraj, ks-olomoucký@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Věra Berková, tel 777 285 712
Střediska:
Olomouc, Jungmannova 972/25, pondělí, středa 8:00–9:00,
tel. 777 285 712
Jeseník, Dukelská 6, středa (každý sudý týden) 13:00–17:00,
tel. 736 127 871
Šumperk, Generála Svobody 68, pondělí, středa 8:30–11:30,
tel. 603 715 172
Přerov, náměstí Svobody 4, pondělí, středa 8:00–10:00, tel.
737 253 001
Prostějov, Kostelecká 4165/17, čtvrtek (sudé týdny) 9:30–
14:30, tel. 736 127 871

Střediska:
Děčín, Mírové náměstí 1175/5, úterý 8:00–12:00 (vždy 2. a 4.
úterý v měsíci, Magistrát města Děčín, I. NP, místnost č. 104),
tel. 737 60 98 15
Štětí, Školní 700, čtvrtek 8:00–12:00 (každý 2. a 3. čtvrtek
v měsíci), tel. 602 369 043
Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, středa 7:30–12:30
(vždy 2. a 4. středa v měsíci), tel. 733 348 374

Pardubický kraj, ks-pardubicky@nipi.cz
Vedoucí: Jaroslav Kaura, tel. 731 590 217

Vysočina, ks-vysocina@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Jaroslava Lorencová, tel. 736 685 536

Střediska:
Česká Třebová, vždy po tel. domluvě, tel. 606 941 634
Svitavy, Wolkerova 18, pondělí 9:00–11:00, tel. 731 590 217

Střediska:
Jihlava, Žižkova 20, středa 14:00–17:00 (SŠ Stavební Jihlava), tel. 736 685 536
Havlíčkův Brod, Beckovského 1882 (Efekt Projekt), pondělí 8:00–9:00, Gagarinova 1228, pondělí 8:00–10:00, tel.
606 842 158
Třebíč, Karlovo náměstí 55 (Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, III. patro, č. dveří 308), pondělí 10:00–12:00, tel. 607 505 494
Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, středa 13:00–14:00 (Městský
úřad, č. dveří 162 – „malá zasedačka“), tel. 737 782 225

Plzeňský kraj, ks-plzensky@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Stanislav Boháč, tel. 604 516 127
Střediska:
Plzeň, Koterovská 134, středa 8:00–11:00, tel. 604 516 127
Klatovy, Štorchova 497, pondělí 8:00–18:00 (každý sudý týden), tel. 728 915 927
Praha, ks-praha@nipi.cz
Vedoucí: Ing. Ervín Folta, tel. 605 429 172
Střediska:
Praha, Karlínské náměstí 12, kancelář č. 203, úterý 9:00–14:00,
tel. 602 234 105

Ústecký kraj, ks-ustecky@nipi.cz
Vedoucí: Hana Cinkaničová, tel. 737 60 98 15

Zlínský kraj, ks-zlinsky@nipi.cz
Vedoucí: Mgr. Blažena Šůstková, tel. 736 786 493
Střediska:
Zlín, Svatopluka Čecha 516 (dům seniorů a ZP), pondělí
14:00–17:00, tel. 736 786 493
Uherské Hradiště, 1. máje 53, pondělí 13:00–16:00, tel.
605 265 582
Bystřice pod Hostýnem, Československé brigády 444, úterý
16:00–18:00, tel. 603 158 535

Přílohu Stavebně správní praxe sestavila:
Ing. arch. Marcela Smolová
MMR
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