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ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků§ 82 SZ
stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků. Toto rozhodnutí lze vydat pouze na žádost
podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou
osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 SZ).
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního
právního předpisu (§ 2, 3 a 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů). Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební
úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat,
pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů
č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., 223/2009 Sb. č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb.,
č. 379/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb.,
č. 257/2013 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 264/2016 Sb., č. 183/2017 Sb.,
č. 194/2017 Sb., č. 205/2017 Sb., č. 193/2017 Sb.
§ 6 Orgány obce
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad územního plánování“) v přenesené působnosti
e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.
Pozn.: úřad územního plánování nevydává územní rozhodnutí, územní rozhodnutí vydává stavební úřad;
stavební úřad vydává územní rozhodnutí podle § 77 písm. d) stavebního zákon. Pro územní řízení vedená
stavebním úřadem, který je organizační složkou úřadu obce s rozšířenou působností, není úřad územního
plánování v přenesené působnosti dotčeným orgánem.
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