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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)

Rozhodnutí o změně využití území
stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití.

§ 80 SZ

Rozhodnutí o změně využití území vyžadují:
−
terénní úpravy podle § 3 odst. 1 (Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce
a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné
a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým
způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť
a sportovišť, těžební práce na povrchu.),
−
stanovení dobývacího prostoru;
−
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy;
−
veřejná a neveřejná pohřebiště;
−
změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic,
chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými
úpravami nebo jiným územním rozhodnutím;
−
úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody.
Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují:
−
terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou
hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím1), pokud nedochází k nakládání
s odpady,
−
odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m 2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního
prostředí,
−
změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m 2,
−
terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se
podstatně nemění přirozená koryta vodních toků,
−
úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu
nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou
rekreaci, neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací
dokumentací, a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude
nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Tento výčet se nevztahuje na území, na kterých se prokazatelně nalézají archeologické nálezy a na záměry,
pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a na
záměry ve zvláště chráněných územích12).
_____________________
1)
12)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
§ 94a a následující SZ
Příslušným k vedení územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je obecný stavební úřad podle
§ 13 odst. 1 písm. c). Přitom stavební úřad postupuje v součinnosti s příslušným úřadem, který vydá závazné
stanovisko o posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "příslušný úřad").
Stavební úřad sám „nedohledává“ dotčené orgány z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí. Žádost
o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí pro stavební záměr, který podléhá
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, projedná
stavební úřad v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v součinnosti s příslušným úřadem.
V souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, příslušný úřad sdělí stavebnímu úřadu okruh dotčených správních úřadů
a dotčených územních samosprávných celků podle tohoto zákona (míněno zákona č. 100/2001 Sb.).
Proto neobsahuje tato publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“ dotčené orgány
z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí.
Stavební úřad obdrží závazné stanovisko příslušného úřadu z hlediska vlivu provedení záměru na
životní prostředí – toto závazné stanovisko je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a je uvedeno
v kapitole 01 Ochrana životní prostředí.

V této publikaci jsou tedy uvedeny dotčené orgány pouze z hlediska územního řízení.
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Dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovacími dokumentacemi a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování je orgán územního
plánování, který v případech, kdy se jedná o změnu v území, vydává závazné stanovisko podle § 96b SZ.
§ 96b SZ
Závazné stanovisko orgánu územního plánování
(1) Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2
a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto
rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko orgánu
územního plánování se nevydává pro
a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy33),
e) studny individuálního zásobování vodou,
f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či
bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb
a zařízení na nich,
g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,
h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související
s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému
užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.
(2) Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného
stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné
stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska.
(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho
uskutečnění.
(7) Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo materiál vztahující se k problematice
vydávání závazného stanoviska orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona, kde je také
uvedeno, ve kterých případech se toto závazné stanovisko vydává a ve kterých se nevydává. Materiál lze najít
na webových stránkách:
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/19-zavazne-stanovisko-§96b-3vydanimmr-38672-31-08-2018.pdf
Podle zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (včetně zákona č. 403/2020 Sb.) jsou příslušnými k vydání závazného stanoviska dle
§ 96b:
§ 6 Orgány obce
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen "úřad územního
plánování") v přenesené působnosti
e) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad,
§ 7 Orgány kraje
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti
c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika
obcí s rozšířenou působností,
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Působnost
na úseku

01

OCHRANA
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Specifikace
území

DO
vyplývající
z příslušného
právního předpisu

U záměrů
uvedených v
příloze č. 1 sloupci
MŽP a u záměrů,
jejichž
oznamovatelem je
Ministerstvo
obrany, i ve
sloupci KÚ a jejich
změn, záměrů
podle
§ 4 odst. 1 písm. h)
a dále změn
záměrů podle § 4
odst. 1 písm. g),
pokud k těmto
záměrům vydalo
stanovisko

Ministerstvo
životního
prostředí

U záměrů, u
kterých je
příslušný orgán
kraje, pokud si
tuto působnost
v jednotlivém
případě vyhradilo

Ministerstvo
životního
prostředí

Právní předpis

Zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon
o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
§ 21 písm. c)
v souvislosti s § 9a odst.1 až 6

Zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon
o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů

Úkon
DO

POSUZOVÁNÍ
ZÁMĚRŮ
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO⃰⃰⃰⃰

⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰

POSUZOVÁNÍ
ZÁMĚRŮ
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO⃰⃰⃰⃰

⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰

§ 21 písm. g)
v souvislosti s § 9a odst.1 až 6

Mezistátní
posuzování
záměrů

Ministerstvo
životního
prostředí

Zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon
o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů

POSUZOVÁNÍ
ZÁMĚRŮ
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO⃰⃰⃰⃰

⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰

§ 21 písm. f)
v souvislosti s § 9a odst.1 až 6

Pro prioritní
dopravní záměry

Ministerstvo
životního
prostředí
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Zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon
o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů
§ 23a, odst. 2, 3

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO
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U záměrů
uvedených v
příloze č. 1 sloupci
KÚ a jejich změn,
záměrů
uvedených v § 4
odst. 1 písm. d),
e), f) a h) a změn
záměrů podle § 4
odst. 1 písm. g),
pokud k těmto
záměrům vydaly
stanovisko
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orgány kraje
(Magistrát
hlavního města
Prahy na území
hlavního města
Prahy – § 23 odst.
10a)

Zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně
některých souvisejících
zákonů (zákon
o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů

POSUZOVÁNÍ
ZÁMĚRŮ
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰

§ 22 písm. a)
v souvislosti s § 9a odst. 1
až 6

Související právní
předpisy:

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

OCHRANA
PŘÍRODY
A KRAJINY

Na pozemcích a
stavbách, které
tvoří součást
objektů důležitých
pro obranu státu
mimo vojenské
újezdy

Ministerstvo
životního
prostředí

Ve svém správním
obvodu,

krajské úřady

mimo území
správních obvodů
správ národních
parků nebo
Agentury

nejde-li o národní
parky, chráněné
krajinné oblasti,
národní přírodní
rezervace, národní
přírodní památky a
ochranná pásma
těchto zvláště
chráněných území
anebo o vojenské
újezdy

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů
§ 79 odst. písm. w)

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů

PŮSOBNOST
ORGÁNU OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY

SOUHLAS

§ 77a odst. 4 písm. e)
v souvislosti s § 37 odst. 2
§ 77a odst. 4 písm. i)
v souvislosti s § 43
§ 77a odst. 4 písm. k)
v souvislosti s § 44 odst. 3
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VÝJIMKA

SOUHLAS

§ 77a odst. 4 písm. l)
v souvislosti s § 45b odst. 1

VÝJIMKA

§ 77a odst. 4 písm. m)
v souvislosti s § 45c odst. 2

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 77a odst. 4 písm. m)
v souvislosti s § 4 odst. 2

STANOVISKO

§ 77a odst. 4 písm. n)
v souvislosti s § 45e odst. 2

SOUHLAS

§ 77a odst. 4 písm. o)
v souvislosti s § 451 odst. 1

STANOVISKO

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
Ve svém správním
obvodu, nejde-li o
zvláště chráněná
území nebo jejich
ochranná pásma

obecní úřady
obcí s rozšířenou
působností

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 77 odst. 1 písm. a)
§ 77 odst. 1 písm. l)
v souvislosti s § 12 odst. 2
§ 77 odst. 3
v souvislosti s § 66 zákona
č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti

S výjimkou území
pověřené obecní
národních parků,
úřady
chráněných
krajinných oblastí,
národních
přírodních
rezervací,
přírodních
rezervací,
národních
přírodních
památek,
přírodních památek
a jejich ochranných
pásem
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Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů

SOUHLAS

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 76 odst. 2 písm. a)
v souvislosti s 4 odst. 2
§ 76 odst. 2 písm. c)
v souvislosti s § 46 odst. 3

SOUIHLAS

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
Na území
národních parků a
jejich ochranných
pásem,

správy národních
parků
v rozsahu
působnosti
obecních úřadů,
pověřených
obecních úřadů,
obecních úřadů
obcí s rozšířenou
působností a
krajských úřadů a
Agentur,
není-li příslušné
ministerstvo
životního prostředí

Na území CHKO
Šumava,

správa národního
parku Šumava
v rozsahu
působnosti
Agentury,
není-li příslušné
ministerstvo
životního
prostředí,

a CHKO Labské
pískovce

správa národního
parku české
Švýcarsko
v rozsahu
působnosti
Agentury
není-li příslušné
ministerstvo
životního prostředí

Na pozemcích a
stavbách, které
tvoří součást
objektů důležitých
pro obranu státu
mimo vojenské
újezdy,
jsou-li tyto
pozemky a stavby
na území
správních obvodů
správ národních
parků

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 4 odst. 2
a3
§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 46 odst. 3

SOUIHLAS

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 12 odst. 2

SOUHLAS

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 45b odst. 1

VÝJIMKA

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 45c odst. 2

SOUHLAS

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 45e odst. 2

SOUHLAS

§ 78 odst. 2
v souvislosti s § 45i odst. 1

STANOVISKO

§ 78 odst. 3 písm. g)

SOUHLAS

§ 78 odst. 3 písm. h)

VÝJIMKA

§ 78 odst. 3 písm. j)

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 78 odst. 3 písm. k)

SOUHLAS

§ 79 odst. 3 písm. v)

PŮSOBNOST
ORGÁNU OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)

Agentura
ochrany přírody a
krajiny České republiky
(dále jen
Agentura)
Na území
chráněných
krajinných oblastí,
nejde-li o vojen.
újezdy,

na území
národních
přírodních
rezervací,
národních
přírodních
památek a
ochranných
pásem těchto
zvláště
chráněných
území, nejde-li o
vojenské újezdy
nebo o území
národních parků a
jejich ochranných
pásem

v rozsahu
působnosti
pověřených
obecních úřadů,
obecních úřadů
obcí s rozšířenou
působností a
krajských úřadů,
není-li příslušné
Ministerstvo život.
prostředí

v rozsahu
působnosti
obecních úřadů,
pověřených
obecních úřadů,
obecních úřadů
obcí s rozšířenou
působností a
krajských úřadů,
není-li podle
tohoto zákona
příslušné
Ministerstvo
životního
prostředí.

Na pozemcích a
stavbách, které
tvoří součást
objektů důležitých
pro obranu státu
mimo vojenské
újezdy,
jsou-li tyto
pozemky a stavby
na území
správních obvodů
Agentury

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 4 odst. 2
a3
§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 46 odst. 3
§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 12 odst. 2

SOUHLAS

SOUHLAS

§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 45b odst. 1

VÝJIMKA

§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 45c odst. 2

SOUHLAS

§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 45e odst. 2

SOUHLAS

§ 78 odst. 1
v souvislosti s § 45i odst. 1

STANOVISKO

§ 78 odst. 3 písm. g)

SOUHLAS

§ 78 odst. 3 písm. h)

VÝJIMKA

§ 78 odst. 3 písm. j)

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 78 odst. 3 písm. k)

SOUHLAS

§ 79 odst. 3 písm. v)
PŮSOBNOST
ORGÁNU OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
Na území
vojenských újezdů

újezdní úřady
(v rozsahu
působnosti
obecních úřadů,
pověřených
obecních úřadů,
obcí s rozšířenou
působností, orgánů
krajů, Agentury a
správ národních
parků)

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů
§ 78a odst. 1

v souvislosti s § 4 odst. 2 a 3
§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 12 odst. 2

Související právní
předpisy:

03

OCHRANA VOD

orgán ochrany
přírody příslušný
k povolení
výjimky ze zákazů
u zvláště
chráněných druhů
rostlin a živočichů

SOUHLAS

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 37 odst. 2

SOUHLAS

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 43

VÝJIMKA

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 44 odst. 1

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 44 odst. 3

SOUHLAS

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 45b odst. 1

VÝJIMKA

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 45c odst. 2

SOUHLAS

§ 78a odst. 1
v souvislosti s § 45e odst. 2

SOUHLAS

78a odst. 1
v souvislosti s § 46 odst. 3
V případě, že se
po zahájení
územního řízení
nebo územního
řízení s posouzením vlivu na ŽP
zjistí, že záměrem
budou dotčeny
ochranné
podmínky zvláště
chráněného
druhu rostliny
nebo živočicha dle
§ 49 nebo 50
a tato skutečnost
nebyla známa
před zahájením
řízení

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

Zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů
§ 56 odst. 6

PŘEDCHOZÍ
SOUHLAS

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

krajské úřady

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších
předpisů

VYJÁDŘENÍ

§ 107 odst. 1 písm. s)
v souvislosti s § 18 odst. 1

§ 107 odst. 2
v souvislosti s § 104 odst. 3

8

jsou DO
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
obecní úřady
obcí
s rozšířenou
působností

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších
předpisů

SOUHLAS

§ 106 odst. 1
v souvislosti s § 17 odst. 1
písm. f)
Na území
vojenských
újezdů

újezdní úřady

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně
některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších
předpisů

VYJÁDŘENÍ

§ 105 odst. 2
v souvislosti s § 18 odst. 1
§ 105 odst. 2
v souvislosti s § 104 odst. 3
V případě zřízení
veřejného
pohřebiště

vodoprávní úřad

Zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

jsou DO
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

STANOVISKO

§ 17

04

05

Související právní
předpisy:

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.
Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

OCHRANA
OVZDUŠÍ

V případě
stanovení
dobývacího
prostoru

krajský úřad

Na území
vojenských
újezdů

újezdní úřady

K návrhům na
stanovení
dobývacích
prostorů, je-li
navrhovaným
řešením dotčen
zemědělský
půdní fond o výměře nad 20 ha

Ministerstvo
životního
prostředí

OCHRANA
ZEMĚDĚLSKÉHO
PŮDNÍHO FONDU

Zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 11 odst. 2 písm. b)
v souvislosti s § 12 odst. 6
Zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší
§ 27 odst. 2
Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17 písm. b)
v souvislosti s § 6 odst. 2

Má-li být dotčena
zem. půda o
výměře nad 10
ha

§ 17 písm. d)
v souvislosti s § 9 odst. 8

Mají-li být
dotčeny pozemky
náležející do
zemědělského
půdního fondu o
výměře
nad 10 ha

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17 písm. m)
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ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

SOUHLAS

SOUHLAS

DSÚ

podle zákona
o posuzování vlivů na
životní prostředí

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
K návrhům na
stanovení
dobývacích
prostorů, je-li
navrhovaným
řešením dotčen
zemědělský
půdní fond o
výměře do 20 ha

krajský úřad

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17a písm. b)
v souvislosti s § 6 odst. 2

Má-li být dotčena
zem. půda o
výměře větší než
1 ha a menší
nebo rovné 10 ha

§ 17a písm. e)
v souvislosti s § 9 odst. 8

Mají-li být
dotčeny pozemky
náležející do
zemědělského
půdního fondu o
výměře větší než
1 ha a menší
nebo rovné 10 ha

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17a písm. j)

obecní úřady
obcí s
rozšířenou
působností

Mají-li být
dotčeny pozemky
náležející do
zemědělského
půdního fondu o
výměře menší
nebo rovné 1 ha
Na území
národních parků

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů

SOUHLAS

DSÚ

podle zákona
o posuzování vlivů na
životní prostředí

SOUHLAS

§ 15 písm. b)
v souvislosti s § 2
Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů
§ 15 písm. m)

správy
národních parků

SOUHLAS

DSO**)

podle zákona
o posuzování vlivů na
životní prostředí

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů

§ 16
v souvislosti se

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

Zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších
předpisů
§ 78
Ve vojenských
újezdech

újezdní úřad

Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů

je SÚ***)

§ 13 odst. 2

06

Související právní
předpisy:

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu

OCHRANA LESA

K návrhům na
Ministerstvo
stanovení dobý- zemědělství
vacích prostorů,
jimiž mají být
dotčeny
pozemky určené
k plnění funkcí
lesa

10

Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 49 odst. 3 písm. d)
v souvislosti s § 14 odst. 2

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
V lesích
národních parků
a jejich
ochranných
pásem

Ministerstvo
životního
prostředí
(v rozsahu
působnosti
krajského úřadu)

Jsou-li dotčeny
pozemky
určené k plnění
funkcí lesa
těžbou
nevyhrazených
nerostů nebo
mají být
dotčeny
pozemky
určené k plnění
funkcí lesa o
výměře 1 ha a
více

krajský úřad

Jsou-li dotčeny
pozemky
určené k plnění
funkcí lesa do
výměry 1 ha,
pokud není
příslušný kraj

obecní úřady obcí
s rozšířenou
působností

V lesích
národních
parků

správa národních
parků

Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 49 odst. 4
v souvislosti s § 14 odst. 2
Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 48a odst. 2 písm. c)
v souvislosti s § 14 odst. 2

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 48 odst. 2 písm. c)
v souvislosti s § 14 odst. 2
Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 47 odst. 3
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Ve vojenských
lesích, které
jsou v
působnosti
Ministerstva
obrany

vojenský lesní
úřad

Zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů
(v působnosti
(lesní zákon), ve znění
obecního úřadu obce pozdějších předpisů
s rozšířenou
působností a
§ 47 odst. 2
krajského úřadu)
v souvislosti s § 14 odst. 2

V řízeních,
které se dotýká
honiteb a
životních
podmínek
zvěře

Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
životního pro-středí
krajský úřad
obecní úřad obce s
rozšířenou
působností
správa národních
parků

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

Zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů
§ 67 v souvislosti s § 58,
59, 60

je DO

Související právní
předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

OCHRANA
LOŽISEK
NEROSTNÝCH
SUROVIN

Při stanovení,
změně a
zrušení
dobývacího
prostoru

obvodní báňský
úřad
v součinnosti
s dotčenými orgány a
v souladu se
závazným
stanoviskem
stavebního úřadu

11

Zákon č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití
nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
§ 27 odst. 1
v souvislosti s § 84 odst.
2 stavebního zákona

ROZHODNUTÍ

Je současně
rozhodnutím
o změně využití území
v rozsahu jeho
vymezení na povrchu

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
Související právní
předpisy:

08

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování
a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích
Z hlediska
nakládání s
odpady nebo
vedlejšími
produkty

obecní úřad obce s
rozšířenou
působností

Zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

újezdní úřad

Zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech

§ 146 odst. 3 písm. a)

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

k terénním
úpravám

Na území
vojenského
újezdu pro
potřeby
zajišťování
obrany státu a
výcviku
ozbrojených sil
09

§ 148 odst. 1 písm. b)
v souvislosti s §146
odst. 3 písm. a)

krajská
hygienická
stanice

OCHRANA
VEŘEJNÉHO
ZDRAVÍ

ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

Zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného
zdraví a
o změně některých
souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších
předpisů

je DSÚ*)
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 82 odst. 2 písm. i)
v souvislosti s § 77
a § 94
V ochranných
pásmech
a na území
lázeňského
místa

Ministerstvo
zdravotnictví
Český inspektorát
lázní a zřídel

Zákon č. 164/2001 Sb.,
o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních
vod, přírodních
léčebných lázních a
lázeňských místech a o
změně některých
souvisejících zákonů
(lázeňský zákon)

je DO
ZÁVAZNÉ
STANOVISKO

§ 37 odst. 1, 2 písm. b),
odst. 3 písm. a), b)
V případě
zřízení
veřejného
pohřebiště

krajská
hygienická
stanice

Zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o
změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
§ 17

12

STANOVISKO

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
Související právní
předpisy:

10

VETERINÁRNÍ
SPRÁVA

Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání,
požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti
odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k
léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu
životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

krajská
veterinární správa

Zákon č. 166/1999
Sb.,
o veterinární péči a o
změně některých
souvisejících zákonů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

§ 49 odst. 1 písm. j)

11

PAMÁTKOVÁ
PÉČE

Jedná-li se o
krajský úřad
národní památku

Zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové
péči, ve znění
pozdějších zákonů
§ 14 odst. 2 až 7
Závazné stanovisko
podle § 14 odst. 1 a 2,
je-li vydáno orgánem
státní památkové péče
ve věci, o které není
příslušný rozhodovat
stavební úřad podle
zvláštního právního
předpisu 1), je
samostatným
rozhodnutím ve
správním řízení, jinak
je úkonem učiněným
dotčeným orgánem
pro řízení vedené
stavebním úřadem.
§ 28 odst. 2 písm. e)

Kulturní památky obecní úřady obcí s
a nemovitosti,
rozšířenou
které nejsou
působností
kulturní
památkou, ale
jsou v památkové
rezervaci, v
památkové zóně
nebo v
ochranném
pásmu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové
péči, ve znění
pozdějších zákonů
§ 14 odst. 2 až 7
Závazné stanovisko
podle § 14 odst. 1 a 2,
je-li vydáno orgánem
státní památkové péče
ve věci, o které není
příslušný rozhodovat
stavební úřad podle
zvláštního právního
předpisu 1), je
samostatným
rozhodnutím ve
správním řízení, jinak
je úkonem učiněným
dotčeným orgánem
pro řízení vedené
stavebním úřadem.
§ 29 odst. 2 písm. b)

Související právní
předpisy:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů
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12

13

DOPRAVA
NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Související právní
předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

DOPRAVA
DRÁŽNÍ

V ochranném
pásmu dráhy

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

drážní správní úřad

pro činnosti
uvedené v § 9
odst. 1
14

DOPRAVA
LETECKÁ

Ve věcech
vojenského
letectví

Zákon č. 266/1994
Sb.,
o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů

SOUHLAS
který je
ZÁVAZNÝM
STANOVISKEM

§ 9 odst. 1
Ministerstvo obrany

Zákon č. 49/1997
Sb.,
o civilním letectví a o
změně a doplnění
zákona
č. 455/1991 Sb., o
podnikání
(živnostenský zákon),
ve znění pozdějších
předpisů

SOUHLAS

§ 87 odst. 2
v souvislosti s § 40
V ochranných
pásmech
leteckých staveb
a mimo
ochranné pásmo

Úřad pro
civilní
letectví

Zákon č. 49/1997
Sb.,
o civilním letectví a o
změně a doplnění
zákona č. 455/1991
Sb., o podnikání
(živnostenský zákon),
ve znění pozdějších
předpisů

SOUHLAS

§ 89 odst. 2 písm. e)
bod 1.
v souvislosti s § 40
Související právní
předpisy:

15

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů

DOPRAVA VODNÍ
Související právní
předpisy:

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné
havárii a dopravě nebezpečných věcí

14
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16

ENERGETIKA

V řízeních, která
provádějí jiné
stavební úřady
než jsou
Ministerstvo
obrany a
Ministerstvo
vnitra
u výstavby
výroben elektřiny
nebo výroben
tepla o celkovém
tepelném příkonu
nad 20 MW, s
výjimkou výroben
elektřiny, na
které ministerstvo
(průmyslu a
obchodu) vydalo
státní autorizaci
na výstavbu
výrobny elektřiny
podle
energetického
zákona.

Státní energetická
inspekce

Územní inspektorát
SEI

v souvislosti s odst. 5

U staveb
důležitých pro
obranu státu

Ministerstvo obrany

Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 406/2000
Sb.,
o hospodaření energií
§ 13 odst. 1

§ 13 odst. 3

17

18

VYUŽÍVÁNÍ
JADERNÉ
ENERGIE A
IONIZUJÍCÍHO
ZÁŘENÍ

U staveb
určených k
zajišťování
bezpečnosti
státu podle
stavebního
zákona.

Ministerstvo vnitra

Pro řízení a jiné
úkony týkající se
jaderného
zařízení podle
stavebního
zákona

Státní úřad
pro jadernou
bezpečnost

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

je DO
ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií
§ 13 odst. 4

Zákon č. 263/2016
Sb.,
atomový zákon

je DO
ZÁVAZNÉ STANOVISKO

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

§ 208 písm. q)

OBRANA STÁTU
Související právní
předpisy:

19

je DO

CIVILNÍ OCHRANA

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

hasičský
záchranný sbor kraje

Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném
záchranném systému
a o změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

je DO

§ 10 odst. 6
20

POŽÁRNÍ
OCHRANA
Související právní
předpisy:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), (příloha č. 1)
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POZEMKOVÉ
ÚPRAVY

K zamýšlenému
využití pozemků
- zda není
v rozporu
s plánem
společných
zařízení podle
schváleného
návrhu
pozemkových
úprav

Státní pozemkový
úřad

Zákon č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových
úpravách a
pozemkových úřadech
a o změně zákona
č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických
vztahů k půdě
a jinému
zemědělskému
majetku, (ve znění
pozdějších předpisů)
ve znění pozdějších
zákonů

Vyjadřuje se

§ 19 odst. písm. k)
22

ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE
Související právní
předpisy:

23

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

BEZPEČNOST
STÁTU
Související
předpisy:

právní

O INTEGROVANÉ
PREVENCI

PREVENCE
ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Pokud se vydání
rozhodnutí,
stanovisek,
vyjádření nebo
souhlasů podle
zvláštních právních předpisů6),
které jsou
podkladem pro
vydání územního
rozhodnutí,
stavebního
povolení nebo
kolaudačního
souhlasu podle
jiného právního
předpisu24),
nahrazuje
postupem v
řízení o vydání
integrovaného
povolení podle
stavebního
zákona

Krajský úřad

Zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci
a omezování
znečištění, o
integrovaném registru
znečišťování a o
změně některých
zákonů (zákon o
integrované prevenci)
§ 33 písm. o)
je DO

Krajský úřad

Zákon č. 224/2015
Sb., o prevenci
závažných havárií

je DO
ZÁVAZNÉ STANOVISKO

§ 49 odst. 2
§ 49 odst. 3
STÁTNÍ HRANICE
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo vnitra

Zákon č. 312/2001
Sb., o státních
hranicích a o změně
zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o státních hranicích)
§ 17

16
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SOULAD S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ A
Z HLEDISKA
UPLATŇOVÁNÍ CÍLŮ A
ÚKOLŮ ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

U záměrů
nacházejících se
ve správních
obvodech
několika obcí s
rozšířenou
působností

Krajský úřad

Není-li příslušný
krajský úřad

Obecní úřad obce
s rozšířenou
působností

Zákon č. 183/2006
Sb., o územním
plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon), ve
znění zákonů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

§ 7 odst. 1 písm. c)
v souvislosti s § 96b
Zákon č. 183/2006
Sb., o územním
plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon), ve
znění zákonů

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

§ 6 odst. 1 písm. e)
v souvislosti s § 96b
V případě
zřízení
veřejného
pohřebiště

Zákon č. 256/2001
Sb.,
o pohřebnictví a o
změně některých
zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

(pozn.: bez
vyhodnocení
souladu s PÚR)

STANOVISKO

§ 17

DSÚ – dotčený správní úřad
– dotčený správní orgán
***) SÚ – správní úřad
*)

**) DSO

_____________________
6)

Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

24)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰ ) ZÁVAZNÉ STANOVISKO - jedná se o závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, které
vydává příslušný úřad. V některých ustanoveních zákona je uváděno u záměrů stanovisko - podle výkladu v ASPI:
„Slovo „stanovisko“ je legislativní zkratka pro „závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí“ a jeho vydání představuje závěrečný krok první fáze (etapy) povolovacího procesu pro záměry vyžadované
zákonem. Podkladem pro jeho vydání jsou veškeré předchozí dokumenty zpracované (pořízené) v procesu,
tj. dokumentace, oznámení (nejde-li o postup podle § 6 odst. 5 a § 7 odst. 7), posudek a dále veřejné projednání
(přesněji zápis z veřejného projednání) a vyjádření jednak uplatněná k těmto dokumentům a jednak vznesená na
veřejném projednání.“
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01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb.,
č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb., č.268/2015 Sb.,
č. 256/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 326/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část
účinná od 1. 8. 2021), č. 413/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 1 Předmět úpravy
(2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž
provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.
§ 2 Rozsah posuzování
Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy
a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný
majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy2)a na jejich vzájemné působení
a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné
druhy, ptáky a evropská stanoviště15).
_____________________
2)

15)

Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb.,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
§ 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

§ 3 Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) záměrem
1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle
zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána
koncepce (§ 22),
g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na
životní prostředí, jde-li o
1. územní řízení,
2. stavební řízení,
3. společné územní a stavební řízení,
4. opakované stavební řízení,
5. řízení o dodatečném povolení stavby,
6. řízení o povolení hornické činnosti,
7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,
8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,
9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
10. řízení o vydání integrovaného povolení,
11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,
12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,
13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení
podle bodů 1 až 12, a
14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo
jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,
18
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§ 4 Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(1)
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru
vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny
záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy,
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít významný
negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo
pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny
podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení,
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru
vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít
významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita
a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry
a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení,
d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházejí se ve zvláště
chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto záměry
podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné
limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria
podle písmene d); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak
stanoví ve zjišťovacím řízení,
f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru
na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů
záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho
část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků
mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní
prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit.
(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona
není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru
provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy
vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první
vláda
a) může stanovit jinou formu posuzování,
b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle
písmene a) a
c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje Evropskou komisi
o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b).
§ 9a
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve
lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto
zákonu.
(2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným
celkům a zveřejní jej spolu s posudkem podle § 16.
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(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá
oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době vydání
rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.
(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost
oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území
nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné
vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím;
platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti
stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu
v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle
odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení
takového rozhodnutí došlo.
(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty druhé, které se vztahují
pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 odst. 1
písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené
příslušným úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska
prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný
závěr podle § 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém
se jej nedotýkají změny podle věty první.
(6) Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání
žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko,
dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke
kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího
řízení. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním
orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko,
jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména
ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání.
Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru
podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku
příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou
v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
Pokud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány.
Navazující řízení
§ 9b
(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s dotčenými orgány poskytne na
žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou
informaci o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí.
Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.
(4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení zpřístupnění
a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení,
§ 10
Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí
(1) Při posuzování záměru povolovaného podle stavebního zákona (dále jen "stavební záměr")
povolovaného ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen "řízení s posouzením vlivů") postupuje
příslušný úřad v součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením vlivů (dále jen
"stavební úřad").
(2) Je-li předmětem řízení s posouzením vlivů pouze část nebo etapa stavebního záměru, který byl
předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k celému stavebnímu záměru.
Ustanovení § 7 odst. 8 věty druhé se nepoužije.
(3) Nejedná-li se o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování dokumentace na základě
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oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7. Náležitosti
dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Dokumentaci předkládá oznamovatel
stavebnímu úřadu jako součást dokumentace pro řízení s posouzením vlivů, v počtu vyhotovení stanoveném
stavebním zákonem. Ustanovení § 8 odst. 1 se nepoužije.
(4) V případě, že příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace, která byla příslušnému úřadu zaslána
stavebním úřadem15) jako součást dokumentace pro řízení s posouzením vlivů, neobsahuje náležitosti na
základě tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost stavebnímu úřadu a oznamovateli ve lhůtě 10 dnů; jinak v téže
lhůtě sdělí stavebnímu úřadu okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků podle tohoto zákona. Neobsahuje-li dokumentace náležitosti podle tohoto zákona,
může oznamovatel dokumentaci před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu projednat
s příslušným úřadem. Ustanovení § 8 odst. 2 až 6 se nepoužijí.
(5) Příslušný úřad bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno zahájení řízení s posouzením vlivů
stavebním úřadem, obdrženou dokumentaci zveřejní podle § 16 a doručí zpracovateli posudku. Nestanoví-li
příslušný úřad jinak, zpracovatel posudku se účastní veřejného ústního jednání podle stavebního zákona,
bylo-li nařízeno. Ustanovení § 17 se nepoužije. Po obdržení výsledků projednání podle stavebního zákona
(dále jen "výsledky projednání")16) příslušný úřad předá do 5 dnů výsledky projednání zpracovateli posudku.
(6) Podléhá-li záměr mezistátnímu posuzování, sdělí příslušný úřad tuto skutečnost stavebnímu úřadu ve
lhůtě uvedené v odstavci 4 a po oznámení o zahájení řízení s posouzením vlivů stavebním úřadem zajistí
postup podle § 13 odst. 3 a 4.
(7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, výsledků projednání a vyjádření
dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13, které se vztahují k vlivům na veřejné zdraví a vlivům
na životní prostředí v rozsahu podle § 2. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny
výsledky projednání včetně vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13. Tato lhůta
může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o dalších 20 dnů.
Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se nepoužijí.
(8) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, výsledků projednání, vyjádření dotčeného státu při
mezistátním posuzování podle § 13 a posudku stanovisko ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku;
prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem podle § 18 odst. 3 se do lhůty
nezapočítává. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Příslušný úřad zašle
stanovisko stavebnímu úřadu, dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům
a oznamovateli a zveřejní jej podle § 16. Ustanovení § 9a odst. 1 a 2, § 9a odst. 3 věty druhé a § 9a odst. 6
se nepoužijí.
(9) U stavebních záměrů podle odstavce 2 se stanovisko vydává k celému stavebnímu záměru a je
podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho částem nebo etapám.
(10) Dojde-li ke změně příslušného úřadu podle § 23 odst. 4, sdělí ministerstvo tuto skutečnost neprodleně
stavebnímu úřadu.
_____________________
15)

16)

§ 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
§ § 94f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka zpracovatele této publikace:
Při posuzování záměru povolovaného podle stavebního zákona (dále jen "stavební záměr") povolovaného
ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo v územním
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen "řízení s posouzením vlivů") postupuje příslušný
úřad v součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením vlivů (dále jen "stavební úřad").
Příslušný úřad sdělí stavebnímu úřadu okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků podle tohoto zákona.
Protože příslušný úřad sděluje příslušnému stavebnímu úřadu okruh dotčených orgánů (tedy
stavební úřad je „nedohledává“ sám), nejsou tyto jednotlivé dotčené orgány (dotčené správní úřady)
uvedeny v této publikaci „Dotčené orgány v procesu územního plánování“.
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§ 11 Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky
(1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (dále jen
"mezistátní posuzování") je
a) záměr podle § 4 odst. 1 a koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo
území České republiky,
b) záměr podle § 4 odst. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o takové posuzování stát, jehož
území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený stát"), požádá,
c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu (dále jen "stát původu") a které mohou
mít závažný vliv na životní prostředí na území České republiky.
(2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.
(3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu sloupci KÚ
neprodleně postoupit jeho posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr podle odstavce 1.
Dále je povinen postoupit posuzování koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o koncepci podle
odstavce 1.
§ 20 Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají
a) ministerstvo,
b) orgány kraje.
§ 21 Ministerstvo
a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž oznamovatelem je
Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů
podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo stanovisko,
f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí,
g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost
v jednotlivém případě vyhradilo,
n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který
zasahuje území více krajů.
§ 22 Orgány kraje
a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4
odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly
stanovisko,
§ 23 Ostatní společná ustanovení
(5) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž
posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem
kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na
orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení.
(10) Na území hlavního města Prahy
a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města Prahy,
§ 23a
(1) Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr,
a) který se nachází na transevropské dopravní síti14),
b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015,
c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, (dále jen "zákon č. 244/1992 Sb.") a
d) který stanoví vláda nařízením.
(2) Příslušným úřadem je v případě prioritního dopravního záměru vždy ministerstvo.
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(3) Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního
dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních.
Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let.
Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.
(4) Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí příslušný
úřad vezme v úvahu účinné právní předpisy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.
(9) Správní orgán vedoucí navazující řízení do svého rozhodnutí zahrne opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedené v závazných stanoviscích
podle odstavců 3 a 8.
(10) Na stanovisko o hodnocení vlivů vydané podle zákona č. 244/1992 Sb. pro prioritní dopravní záměr
podle odstavce 1 se čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nepoužije.
_____________________
14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.

Související právní předpisy:
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č. 123/1998 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 183/2017 Sb.

02 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb.,
č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., č. 387/2005 Sb.,
č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 167/2008 Sb.,
č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 349/2009 Sb.,
č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 39/2015 Sb.,
č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 430/2020 Sb.,
č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 2 Ochrana přírody a krajiny
(2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména
g) spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky
vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
§ 4 Základní povinnosti při obecné ochraně přírody
(1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny
stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana
systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení
a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření
stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně
závazným právním předpisem.
(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby
nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům,
které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
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ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany
významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska tohoto zákona je také nezbytné ke schválení
lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov, 2), k odlesňování
a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů. K pěstebním
a těžebním zásahům v lesích prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně
převzatou lesní hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
nevyžaduje. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předá ní
lesních hospodářských osnov se vydává na žádost příslušného orgánu státní správy lesů. K závazným
stanoviskům vydaným po lhůtě 60 dnů od doručení žádosti příslušnému orgánu ochrany přírody se
nepřihlíží. Požádá-li vlastník3a) o předběžnou informaci podle § 90 odst. 24 o podmínkách vydání
souhlasného zá-vazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu, příslušný orgán tuto
informaci poskytne zpravidla ke dni konání základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení žádosti.
_____________________
2) § 2 zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
3a) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park
(1) Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině.
(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný
ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není
zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným
právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení,
poškození nebo rušení stavu tohoto území.
(4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním
plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného
rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody9a).
_____________________
9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
§ 16 Základní ochranné podmínky národních parků
(1) Na celém území národních parků je zakázáno
b) vymezovat nové průmyslové zóny,
c) stanovovat průzkumná území,
d) těžit nerosty, rašelinu nebo slatinu, kromě těžby stavebního kamene a písku pro stavby na území
národního parku,
(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno
c) odstraňovat svrchní vrstvu půdy nebo provádět terénní úpravy, mimo staveb nevyžadujících územní
rozhodnutí nebo územní souhlas a určených pro účely ochrany přírody, péče o zemědělské pozemky a lesy,
turistiky, správy vodních toků, požární ochrany a záchranných prací, obrany státu a ochrany státních hranic,
nebo mimo provádění údržby kulturních památek,

24

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)

§ 26 Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí
(2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno
b) povolovat a měnit využití území,
e) těžit nerosty a humolity.
§ 29 Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací
Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno
c) těžit nerosty a humolity,
§ 37 Ochranná pásma zvláště chráněných území
(2) K umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám,
změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke
změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území je nutný souhlas orgánu ochrany
přírody.
§ 43
Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích
(1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, § 16a odst. 1, § 16a odst. 2, § 17 odst. 2,
§ 26, § 29, § 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 může orgán ochrany přírody povolit v případě, kdy jiný veřejný
zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody anebo tehdy, pokud
povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.
§ 44
Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvláště chráněných územích
(1) Bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody nelze 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 podle stavebního
zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas
podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.
(3) V bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou
vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
§ 44a
Územní plánování a stavební činnost ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech
Orgány územního plánování a stavební úřady vykonávají svoji působnost tak, aby byly zachovány
a vytvářeny optimální ekologické funkce zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, prostupnost
krajiny a aby byla zachována a podporována biologická rozmanitost. Urbanistické a architektonické řešení
musí respektovat měřítko, charakter a strukturu zástavby s cílem zachování rázu sídel.
§ 45b
Předběžná ochrana evropsky významných lokalit
(1) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné lokality je zakázáno.
Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými právními předpisy 19a)
a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany
přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i
a ochranné podmínky zvláště chráněných území. Orgán ochrany přírody, který výjimku udělil, o tom
neprodleně informuje Ministerstvo životního prostředí.
_____________________
19a)

Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
25

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)

§ 45c Ochrana evropsky významných lokalit
(1) Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí ve lhůtě 90 dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda nařízením, ve kterém u každé evropsky významné lokality uvede její
název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu
a mapových podkladech stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
(2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny před poškozováním a ničením.
Využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropských
stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět
ochrany a aby nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím
důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Tento
odstavec se na území evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 vztahuje jen tehdy, neplatí-li
pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana podle částí druhé a páté tohoto zákona
a ustanovení § 45h a 45i nejsou dotčeny.
§ 45e Ptačí oblasti
(2) Ptačí oblasti vymezí vláda nařízením s cílem zajistit přežití druhů ptáků uvedených v odstavci 1
a rozmnožování v jejich areálu rozšíření, přičemž vezme v úvahu požadavky těchto druhů na ochranu;
přitom může stanovit činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody, přičemž zohlední
hospodářské požadavky, požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle
územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění obrany státu.
Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
§ 45h
(1) Jakákoliv koncepce19b) nebo záměr19c), který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně
ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení
jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. To se nevztahuje na plány péče
zpracované orgánem ochrany přírody pro toto území.
(2) Při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních právních
předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, 19d) pokud § 45i nebo § 4 odst. 5 nestanoví jiný postup.
_____________________
19b)

19c)

19d)

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 244/1992 Sb.

§ 45i
(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen
„předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku,
zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody vydá
odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V případě politiky územního rozvoje
a územně plánovací dokumentace se předkládá zpráva o jejím uplatňování nebo její zadání, anebo návrh
obsahu aktualizace či změny územně plánovací dokumentace.
(2) Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv podle § 45h odst. 1
nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 3b).Nevyloučí-li výsledek posouzení podle tohoto
odstavce významný negativní vliv koncepce nebo záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je významný
negativní vliv vyloučit, nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit; tyto varianty musí být také
předmětem posouzení podle tohoto odstavce postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace se posuzují podle zvláštního
právního předpisu 17).
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(8) Orgán, který je příslušný ke schválení koncepce nebo záměru uvedeného v § 45h, jej může schválit, jen
pokud na základě stanoviska, případně závěru zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí 3b) taková koncepce nebo záměr nebude mít významný negativní vliv na předmět ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci
9, popřípadě v odstavci 10. Ochrana podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona tím není dotčena.
(10) Jde-li o významný negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze
koncepci nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo
příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo
životního prostředí v tom případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode
dne odeslání podnětu do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje
podle odstavce 9 obdobně.
____________________
3b)

17)

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb.

§ 46
Památné stromy a jejich ochranná pásma
(3) Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody,
který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím
souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru
kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování,
chemizace.
§ 56 Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(6) Zjistí-li se až po zahájení územního řízení, územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
společného územního a stavebního řízení, společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na
životní prostředí nebo stavebního řízení, že stavebním záměrem povolovaným v tomto řízení budou dotčeny
ochranné podmínky zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha stanovené v § 49 nebo 50, a tato
skutečnost nebyla před zahájením tohoto řízení známa, lze rozhodnutí v tomto řízení vydat pouze na
základě závazného stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného k povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, v němž orgán ochrany přírody posoudí splnění podmínek pro povolení
výjimky uvedených v odstavcích 1 a 2 a může stanovit případné další podmínky povolení výjimky podle
odstavce 3. Povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů včetně stanovení
dalších podmínek podle odstavce 3 je součástí výrokové části rozhodnutí vydávaného v územním řízení,
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení,
ve společném územníma stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo ve stavebním řízení.
§ 65 Dotčení zájmů ochrany přírody
Orgán státní správy vydávající rozhodnutí podle zvláštních předpisů, 32) jimiž mohou být dotčeny zájmy
chráněné tímto zákonem, tak činí jen po dohodě s orgánem ochrany přírody, není-li v tomto zákoně
předepsán jiný postup.
_____________________
32)

Např. zákon č. 61/1977 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., zákon č. 50/1976 Sb.

§ 75 Orgány ochrany přírody
(1) Orgány ochrany přírody jsou
a) obecní úřady,
b) pověřené obecní úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) Agentura ⃰
f) správy národních parků,
g) Česká inspekce životního prostředí,37)
h) Ministerstvo životního prostředí,
i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany.
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(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí. V jejím čele je
ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury je Praha.
Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými
zákony.
3) Orgány ochrany přírody vykonávají státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny podle tohoto zákona.
_____________________________
37)

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

Pozn.: ⃰ Agentura – podle § 13f odst. 1 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
§ 76
(2) Pověřené obecní úřady38), s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich
ochranných pásem,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se
zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným
činnostem v ochranných pásmech památných stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze zákazů
u památných stromů podle § 56 odst. 1 a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,
_____________________
38)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§ 77 Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území
nebo jejich ochranná pásma,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6 odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné
lokality,
l) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo
změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají závazná stanoviska z hlediska tohoto zákona
k řízením podle zákona o myslivosti39d)
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností dále ve svém správním obvodu nejde-li o zvláště chráněná
území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají státní správu
v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.
_____________________
39d)

§ 66 zákona č. 449/2001 Sb.

§ 77a Působnost krajů a krajských úřadů
(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu, nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo
o vojenské újezdy
e) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody
v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle § 37 odst. 1 a k činnostem podle
§ 37 odst. 2,
i) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle § 43,
k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodních
rezervací a přírodních památek podle § 44 odst. 3,
l) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality podle § 45b odst. 1,
m) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality, vydávají závazná
stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení obnovy evropsky významných
lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle § 45c odst. 2, a na jejich území vydávají i stanoviska podle § 4
odstavce 2,
n) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech podle § 45e odst. 2, uzavírají smlouvy o způsobu
hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e odst. 4 a zajišťují péči o ptačí oblasti,
o) vydávají stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům podle § 45i odst. 1, ukládají kompenzační opatření
a informují o uložených kompenzačních opatřeních Ministerstvo životního prostředí,
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§ 78 Působnost Agentury a správ národních parků
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu
v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního
prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních
parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti
obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských
úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu
v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné
Ministerstvo životního prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní správu v rozsahu
působnosti Agentury též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Národního parku České
Švýcarsko vykonává státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, není-li podle
tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní
obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy a chráněnými krajinnými oblastmi, jsou uvedeny
v příloze č. 5 tohoto zákona.
(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2
g) vydávají souhlasy k činnostem nebo zásahům v ochranných pásmech národních parků, národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek,
h) povolují výjimky ze zákazů u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
rezervací a národních přírodních památek,
j) vydávají závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu,
stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou
stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení
k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního
zákona,
k) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách národních
parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek podle
§ 16a odst. 3, § 16b, 16c, 16d a 44a
§ 78a Působnost orgánů ochrany přírody na území vojenských újezdů
(1) Na území vojenských újezdů26) vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady 26)
v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, orgánů
krajů, Agentury a správ národních parků, není-li k ní příslušné Ministerstvo obrany.
_____________________
26) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.
§ 79 Působnost ministerstva životního prostředí
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
o) podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i odst. 10 ,
s) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti, Agenturou,
správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí,
w) vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů
důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa); jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních
obvodů správ národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů ochrany přírody správy
národních parků nebo Agentura.
_____________________
41aa) Pozn. zpracovatele této publikace: zákon neobsahuje vysvětlení odkazu 41aa), pouze je odkaz na
41a) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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§ 90 Ustanovení společná
(1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům a politikám, které nejsou schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve správním řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná
podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu. Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu činnosti podle § 66 a odebrání rostlin a živočichů podle
§ 89.
(2) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní rozhodnutí nebo stavební povolení, rozumí se tím také
společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění vyhl. č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb., č. 116/2004 Sb.,
č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb., č. 452/2005 Sb., č. 175/2006 Sb., č. 425/2006 Sb.,
č. 96/2007 Sb., č. 141/2007 Sb., č. 267/2007 Sb., č. 60/2008 Sb., č. 75/2008 Sb., č. 30/2009 Sb.,
č. 262/2009 Sb., č. 189/2010 Sb., č. 17/2011 Sb., č. 393/2012 Sb., č. 189/2013 Sb., č. 142/2018 Sb.
§2
(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4,
provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské
plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému
ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby. 3)
_____________________
1)
2)
3)

Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění
k projektové činnosti.

§5
(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány
územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.
(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability
nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní
správy a účastníkům řízení.

03 OCHRANA VOD
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů č. 76/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb.,
č. 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 150/2010 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 85/2012 Sb.,
č. 350/2012 Sb., č. 501/2012 Sb., č. 275/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 61/2014 Sb., č. 64/2014 Sb.,
č.187/2014 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 113/2018 Sb. (část
účinná od 15. 6. 2018 a od 1. 1. 2019), č. 312/2019 Sb., č. 113/2018 Sb.(poslední část), č. 403/2020 Sb.,
č. 544/2020 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§9
(5) Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat jen
současně se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu ve společném řízení, pokud se nejedná o vodní
dílo již existující nebo povolené, nebo které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení
podle zvláštního zákona 4) jiný správní orgán než vodoprávní úřad. V případě vydávání povolení k nakládání
s vodami současně s povolením k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňují;
pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, provede se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti
povolení k nakládání s vodami, přičemž odvolací řízení, jehož předmětem je stavební povolení k provedení
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vodního díla, se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané
v řízení o odvolání proti povolení k nakládání s vodami.
(10) Povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle
zvláštního zákona 4) pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní
moci společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona 4).
_____________________________
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 15b
Ohlášení terénních úprav
(1) K provedení terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300
m 2 nejvíce však do 20 000 m 2 v nezastavěném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní
komunikací, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při ohlašování terénních úprav podle věty první se
obdobně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.
(2) Ohlášení terénních úprav podle odstavce 1 obsahuje náležitosti podle stavebního zákona 4) a dále
závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona, přičemž územní
rozhodnutí ani územní souhlas se nevydává. Nejde-li o terénní úpravy prováděné v území chráněném
podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny, nevyžaduje se závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody.

§ 17 Souhlas
(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení
podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách,
jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může
významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není
dotčeno,
f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat
a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu 10b),
_____________________________
10b)

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

§ 18 Vyjádření
(1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné
činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství
povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření
vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný,
popřípadě za jakých podmínek.
(2) Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčených podle
zvláštního zákona.2)
(3) Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního
úřadu vydaný podle tohoto zákona.
_____________________________
2) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
§ 104
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí.
(2) Vodoprávními úřady jsou
a) obecní úřady,
b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,
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c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) krajské úřady,
e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108).
Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech a orgánech pro sucho.
_____________________________
43) § 35 zákona č. 222/1999 Sb.
(3) Ve správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny 14a), horního zákona 1a)
a zákona o hornické činnosti , výbušninách a o státní báňské správě 7b) a dále při postupu podle stavebního
zákona 4) při umisťování, povolování, užívání a odstraňování staveb lze vydat rozhodnutí nebo učinit jiný
úkon jen na základě závazného stanoviska vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle
tohoto zákona. Závazné stanovisko podle tohoto ustanovení se vydává jen tehdy, pokud se neuděluje
souhlas podle § 17. Vodoprávní úřad v závazném stanovisku posoudí možnost zhoršení stavu nebo
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či nemožnost dosažení
dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru
podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického
potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu
nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody,
upozorní žadatele, že bez udělené výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést a že
bez této výjimky nelze vydat kladné závazné stanovisko. Vodoprávní úřad je vázán svým předchozím
závazným stanoviskem. Navazující závazná stanoviska mohou vodoprávní úřady v téže věci uplatňovat
pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se
podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností
vyplývajících z větší podrobnosti pořízené dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon
správního orgánu při úkonech podle věty první, jinak se k nim nepřihlíží.
_____________________________
1a)
4)

14a)
7b)

Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů

§ 105 Obecní úřady a újezdní úřady
(1) Obecní úřady upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 tohoto zákona obecné nakládání
s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice.
(2) Státní správu na území vojenských újezdů vykonávají újezdní úřady podle § 105 až 107, nejde-li
o působnosti podle hlavy XI a XV tohoto zákona.
§ 106 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(1) Působnost, která přísluší vodoprávním úřadům, vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
pokud ji zákon nesvěřuje jiným orgánům.
§ 107 Krajské úřady
(1) Do působnosti krajských úřadů patří
s) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
(2) Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají závazné stanovisko ve věcech
týkajících se jejich působnosti.
§ 108 Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu Ministerstvo
zemědělství.
(4) Ministerstvo dopravy vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech užívání
povrchových vod k plavbě (§ 7).
(5) Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního vodoprávního úřadu ve věcech, v nichž je založena
působnost újezdních úřadů podle § 105 odst. 2.
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§ 115 Vodoprávní řízení
(2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou stanoví, ve kterých
případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí, závazné stanovisko vydané v rámci
společného územního a stavebního řízení 4, kolaudační souhlas, stanovení ochranného pásma vodního díla,
stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo vyjádření k ohlášení, jakož i obsahové náležitosti žádosti
a jejích příloh a náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek pro účely společného
územního a stavebního řízení 4), souhlasů a vyjádření, v souladu s tímto zákonem.
§ 126 Společná ustanovení
(5) Rozhodnutí vydaná podle § 8 odst. 1 , § 12 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 39 odst. 2 písm. a) se
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona, včetně
časového omezení platnosti povoleného nakládání s vodami, tím nejsou dotčena a musí být při postupu
podle zákona o integrované prevenci zohledněna, s výjimkou požadavku současného vydání rozhodnutí
podle § 9 odst. 5 . Ten, komu svědčí právo z rozhodnutí vydaného podle zákona o integrované prevenci , se
považuje za oprávněného podle vodního zákona (§ 8 odst. 2). Vydání rozhodnutí podle § 17 odst. 1 se
nenahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci,
pokud se integrované povolení na základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního
povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle zvláštního zákona 4).
(9) Pokud se v tomto zákoně užívá pojem stavební povolení, rozumí se jím i společné povolení, kterým se
stavba umisťuje a povoluje podle zvláštního zákona4).

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 479/2001 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 122/2004 Sb., č. 67/2006 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 375/2011 Sb., č. 202/2015 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 4 Neveřejná pohřebiště
(1) Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů řeholních
řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů uzavřených,
zejména příbuzenských, společenství se považují za neveřejná pohřebiště.
(2) Za neveřejná pohřebiště se rovněž považují účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků příslušníků registrovaných církví a náboženských společností3), jejichž
vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na veřejném
pohřebišti.
(3) Zřizovatelem i provozovatelem neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná církev a náboženská
společnost3) na pozemku v jejím vlastnictví. Pro provozování neveřejných pohřebišť se § 20 až 23 použijí
obdobně; pro zrušení neveřejných pohřebišť se § 24 použije obdobně.
(4) Krajský úřad vydá k záměru zřídit neveřejné pohřebiště stanovisko, ve kterém ověří, zda jsou splněny
požadavky podle odstavce 2. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo
opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem. Pro výčet dotčených orgánů a povinnosti
registrované církve a náboženské společnosti se použije § 17 obdobně.
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
§ 16
(1) Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné
působnosti nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností (dále jen "provozovatel pohřebiště").
Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna
zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště.
§ 17 Zřízení veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské společnosti jen na
pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního
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předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu vyžadováno. Dotčenými
orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného
zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a vodoprávní úřad, který
vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby
nebo hrobky, je obec nebo registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů
stanovených zvláštním právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je
patrno, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek,
úložišť jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle
zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby.
________________________________
14)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 30
(3) Krajským úřadem příslušným podle § 3 odst. 4 a 5, § 18 odst. 3, § 20 písm. e), § 20 písm. f) bodu 1, § 24
odst. 1 a 2 a § 25a odst. 3 je krajský úřad, v jehož správním obvodu je dané pohřebiště.

Související právní předpisy:
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb.,
č. 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 275/2013 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb.,
č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 544/2020 Sb.
§ 25
Veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle tohoto zákona vykonávají
a) obecní úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů,
c) krajské úřady,
d) ministerstvo,
e) Ministerstvo obrany.
§ 27
(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonávají státní správu na úseku vodovodů a kanalizací
ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských
újezdů jako vodoprávní úřady.
_____________________________
Pozn.: * Podle § 4 odst. 5. – ministerstvo je ministerstvo zemědělství

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění
činností souvisejících se správou vodních toků.
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04 OCHRANA OVZDUŠÍ
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb.,
č.369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 172/2018 Sb.(část účinná od 1.9.2018, část účinná od
1. 1. 2019 a poslední část účinná od 1.1.2020), č. 369/2016 Sb. (poslední část účinná od 1.1.2020),
č. 403/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1. 1. 2022), č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší
(2) Krajský úřad vydává
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením
podle jiného právního předpisu6),
(4) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne
doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
___________________________
6)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 12
(3) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) a c) nebo § 11 odst. 3 a povolení
provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu 6), obsahuje
podmínky umístění nebo provedení stacionárního zdroje a umístění stavby pozemní komunikace. V případě
uložení kompenzačních opatření na stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
jiných kompenzačních opatření zajišťujících snížení úrovně znečištění obsahuje závazné stanovisko podle
§ 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) také příslušná kompenzační opatření.
(6) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) nelze vydat územní
rozhodnutí, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo rozhodnutí o stanovení
dobývacího prostoru podle jiných právních předpisů6). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c)
nelze vydat stavební povolení, společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo povolení
hornické činnosti podle jiných právních předpisů6). Bez povolení provozu podle § 11 odst. 1 písm. d) nelze
vydat povolení k předčasnému užívání stavby, povolení zkušebního provozu nebo kolaudační souhlas podle
stavebního zákona.
___________________________
6)

Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 27
Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
(1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší
a) ministerstvo (pozn.: Ministerstvo životního prostředí),
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) inspekce,
d) Česká obchodní inspekce,
e) krajské úřady,
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
g) obecní úřady,
h) celní úřady a
i) Ministerstvo zemědělství.
(2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady a Ministerstvo
obrany.
(3) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti,
pokud tento zákon nestanoví jinak.
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(4) Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států, vykonává
působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje
o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. Ministerstvo je dotčeným orgánem při
posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury 34) a uplatňuje závazné stanovisko
ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti
krajských a obecních úřadů, které vykonávají státní správu ochrany ovzduší.
_________________________________
19)
34)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

§ 40 Společná ustanovení
(2) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c), povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) a závazné
stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3 se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu 28).
Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. Vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2
písm. c) a závazného stanoviska k provedení stavby podle § 11 odst. 3 se nenahrazuje postupem v řízení
o vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu 28), pokud se integrované povolení na
základě žádosti provozovatele zařízení vydává po vydání stavebního povolení nebo společného povolení,
kterým se stavba umisťuje a povoluje, podle stavebního zákona.
_________________________________
28)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů.

05 OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
č. 98/1999 Sb., č. 231/1999 Sb. (úplné znění), č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č.167/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 402/2010 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 503/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 41/2015 Sb., č. 184/2016 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 544/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část
účinná od 1. 8. 2021), č. 261/2021 Sb.
§2
Změna využití zemědělské půdy
Zemědělskou půdu evidovanou v katastru nemovitostí 18) jako trvalý travní porost lze změnit na ornou půdu
jen se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uděleným na základě posouzení fyzikálních
nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské půdy erozí, včetně polohy údolnic
a provedených opatření ke snížení těchto rizik, jako jsou například svahové průlehy.
_____________________
18) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška).
§ 6 Při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
(1) Právnické a fyzické osoby oprávněné k těžbě nerostů jsou povinny se řídit při zpracování návrhů na
stanovení dobývacích prostorů podle zvláštních předpisů 8) zásadami ochrany zemědělského půdního fondu
(§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané
důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond s přihlédnutím k možnostem rekultivace, a to
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
(2) Návrhy na stanovení dobývacích prostorů musí být projednány s orgány ochrany zemědělského půdního
fondu a před schválením opatřeny jejich souhlasem. Žádost o souhlas obsahuje zdůvodnění a vyhodnocení
podle odstavce 1, předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí ke stanovení dobývacího prostoru
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podle horního zákona31), grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků zásob nerostů podle výsledků
geologického průzkumu, lze-li je znázornit, a návrh studie rekultivace.
_____________________
31) § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§8
Při stavební, těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém
průzkumu
(3) Pokud si práce spojené s geologickým a hydrogeologickým průzkumem a s budováním, opravami
a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší
než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé
těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu (§ 9).
§9
(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů32) bez tohoto souhlasu,
s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního
fondu vychází z celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.
(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí
podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných
zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho
konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí
d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo
rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
(7) Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu, musí kromě náležitostí podle odstavce 6 obsahovat výsledky geologického průzkumu
a údaje o výši hladiny podzemní vody.
8) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být
odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém zejména
b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a pro naplnění veřejného
zájmu na zadržení vody v krajině,
c) schválí plán rekultivace podle odstavce 6 písm. d), popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění
z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro to zvláštní důvody při lomové (povrchové) těžbě uhlí
a kaolinu nebo při geologicko- průzkumných pracích, zejména u velmi hlubokých vrtů,
§ 10
(2) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení
o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů. 6) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
může na návrh osoby podle odstavce 1 změnit pravomocné rozhodnutí o souhlasu s odnětím zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 21), jestliže se změnily podmínky rozhodné pro obsah souhlasu.
Změna souhlasu pro těžbu nerostných surovin prováděnou ve stanoveném dobývacím prostoru z důvodu
ochrany přírody je možná pouze na základě vyjádření orgánu ochrany přírody o záměru vyhlášení
registrovaného významného krajinného prvku nebo přechodně chráněné plochy. Změny souhlasu z důvodu
ochrany přírody nesmí převýšit 10 % plochy řešené původně schváleným plánem rekultivace. Změna
souhlasu z důvodu ochrany přírody je účinná ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci
významného krajinného prvku nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné
plochy.
_____________________
6)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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§ 11b
(2) Ukončení rekultivace potvrdí na základě šetření v terénu orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Potvrzení o ukončení
odnětí zašle celnímu úřadu.
§ 13
(1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) krajský úřad,
c) správa národního parku,
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a
e) Ministerstvo životního prostředí.
(2) Ve vojenském újezdě36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského půdního fondu újezdní úřad.
_____________________
36)

Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 15
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
b) uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
j) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být
dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí
s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,
m) je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být
dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a
n) vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona
příslušný jiný orgán.
§ 16
Správy národních parků vykonávají působnost na území těchto parků při ochraně zemědělského půdního
fondu podle zvláštního předpisu. 23)
_____________________
23)

§ 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

§ 17 Ministerstvo životního prostředí
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným
řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 20 ha,
d) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být
dotčena zemědělská půda o výměře nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným
odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
m) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny
pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha,
§ 17a Krajský úřad
b) uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným
řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
e) uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být
dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, a u dočasného odnětí nebo
trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
podle § 11b odst. 2,
h) kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím
uložených,
j) je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny
pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha.
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§ 18 Společná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází největší část
zemědělské půdy, která má být ze zemědělského půdního fondu odňata. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností žádost podle věty první posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým
stanoviskem krajskému úřadu. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle věty první
příslušné Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se zemědělská půda na území národního parku, žádost
podle věty první se podává u správy národního parku.
(2) Nachází-li se zemědělská půda, která je předmětem žádosti podle odstavce 1, ve správním obvodu dvou
nebo více orgánů ochrany zemědělského půdního fondu téhož stupně, je k řízení ve věci příslušný ten orgán
ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy.
(6) Pokud souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebyl vydán obecním
úřadem obce s rozšířenou působností, zašle orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který souhlas
vydal, stejnopis jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
územním obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její největší část nachází, a to včetně dokumentace
připojené k žádosti o vydání souhlasu.
§ 21
(1) Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 je rozhodnutím vydaným
ve správním řízení, nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu. Účastníkem řízení je
pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem.
(3) Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle
stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím
ve správním řízení.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., ., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb.,
č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb.,
č. 387/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č.167/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb.,
č. 349/2009 Sb., č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb.,
č. 39/2015 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 403/2020 Sb., č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 78
(11) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost pověřených obecních úřadů,
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů na úseku ochrany zemědělského půdního
fondu21b). Správy národních parků zřizují radu národního parku a jmenují a odvolávají její další členy podle
§ 20.
_____________________
21b)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
§ 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
b) obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů,
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§ 10 Obsah a způsob vyhodnocení důsledků při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení
dobývacích prostorů
(1) Vyhodnocení důsledků při zpracovávání a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů
žadatel o souhlas s návrhem na stanovení dobývacího prostoru zpracovává pro celou výměru půdy
náležející do zemědělského půdního fondu, na které má být dobývací prostor stanoven, včetně jeho
oddělených částí a včetně výměry ploch dotčených souvisejícími akcemi; pro účely této vyhlášky se
souvisejícími akcemi rozumí odvaly, výsypky, odkaliště, úpravárenské plochy, provozní zařízení, deponie,
manipulační pruhy, zařízení staveniště a dopravní napojení.
Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti,
terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
§ 11
(1) Vyhodnocení důsledků při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém
a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení
obsahuje textovou část a grafickou část; podkladem pro grafickou část jsou snímky katastrální mapy.
(2) Vyhodnocení důsledků při stavební, těžební a průmyslové činnosti, při terénních úpravách a při
geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních
vedení žadatel o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu zpracovává pro
celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být dotčena záměrem
a souvisejícími akcemi. U záměrů, které podléhají povolení podle jiných právních předpisů, se vychází
z dokumentace potřebné k vydání povolení záměru.
(3) Vyhodnocení důsledků při těžební činnosti žadatel o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu zpracovává v závislosti na účelu a způsobu těžby podle odstavců 4 a 5.
(4) Vyhodnocení důsledků těžební činnosti žadatel o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu zpracovává pro celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního fondu, která má být
dotčena těžbou, v období deseti let, přičemž nerozhoduje, zda se jedná o těžbu v dobývacím prostoru nebo
o těžbu na ložiscích, pro něž se dobývací prostor nestanovuje.
(5) Při hlubinném způsobu těžby žadatel o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu zpracovává vyhodnocení důsledků při těžební činnosti pro celou výměru půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, která má být dotčena výstavbou důlních objektů a souvisejícími akcemi
a následky hornické činnosti nastalými poklesem terénu v důsledku těžby prováděné hlubinným způsobem,
případně z jiných příčin souvisejících s těžební činností.
§ 19
Přechodná ustanovení
(2) V řízení podle § 6 odst. 2 zákona zahájeném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vyhodnocení
důsledků a studie rekultivace posuzuje podle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
2. Část druhá vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy
a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního
fondu.
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06 OCHRANA LESA
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákonů
č. 238/1999 Sb., č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 149/2003 Sb.,
č. 1/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č. 167/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 501/2012 Sb.,
č. 503/2012 Sb., č. 280/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 62/2017 Sb.,
č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 90/2019 Sb., č. 314/2019 Sb. (část účinná od 29. 11.
2019), č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 314/2019 Sb. (část účinná od 28.11.2021), č. 364/2021 Sb.,
č. 261/2021 Sb.
§ 14 Zpracování a projednání návrhů dokumentací
(2) Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů 10) zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební
úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj
souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas
a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným
stanoviskem podle správního řádu10a) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
_____________________
10)

10a)

Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

§ 47 Orgány státní správy lesů
(1) Státní správu lesů vykonávají
a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
b) kraje,
c) ministerstvo .⃰
(2) Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu Vojenský lesní úřad. Vedoucího
Vojenského lesního úřadu jmenuje a odvolává ministr zemědělství na návrh ministra obrany.
(3) V lesích národních parků vykonávají státní správu lesů orgány stanovené zvláštním předpisem. 25)
_____________________
25)

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: ⃰ Ministerstvo zemědělství
§ 48 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
c) vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
využití území do 50 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2),
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají státní správu a povinnosti určené orgánům státní
správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li
zákonem určen jiný orgán státní správy lesů.
§ 48a Kraj
(2) Krajský úřad
c) vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí
lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
o výměře 1 ha a více,
§ 49 Ministerstvo
(1) Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů.
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(3) Ministerstvo
a) řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů,
d) vydává souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž mají být dotčeny pozemky určené
k plnění funkcí lesa, a určuje způsob jejich rekultivace (§ 14 odst. 2),
r) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.
(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu
a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.
§ 58 Ustanovení společná
(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují orgány státní správy lesů při řízení o věcech upravených
tímto zákonem podle správního řádu.30) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně
plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.
_____________________
30) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 58a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto
zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákonů
č. 289/1995 Sb., č. 3/1997 Sb., č. 16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., ., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb.,
č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb.,
č. 387/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č.167/2008 Sb., č. 312/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb.,
č. 349/2009 Sb., č. 381/2009 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 175/2014 Sb., č. 250/2014 Sb.,
č. 39/2015 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 123/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 403/2020 Sb., č. 36/2021 Sb., č. 364/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 22
Lesy národních parků
(1) Lesy národních parků nejsou lesy hospodářskými.
(2) S lesy, s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a s jiným majetkem ve vlastnictví státu souvisejícím
s plněním funkcí lesa na území národního parku a jeho ochranného pásma je podle své územní příslušnosti
uvedené v § 78 příslušná hospodařit správa národního parku.
§ 31
Lesy národních přírodních rezervací
Lesy v národních přírodních rezervacích nelze zařazovat do kategorie lesů hospodářských;11) ustanovení
o zásazích proti škůdcům12) a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod 3) lze použít jen se
souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.
§ 91
Ustanovení přechodné
Státní správu lesního hospodářství nad vojenskými lesy 48) na území Národního parku Šumava, u kterých již
pominuly důvody jejich prohlášení za vojenské lesy, vykonává Správa národního parku Šumava v rozsahu
podle § 78 odst. 4.
__________________
3) § 21 zákona ČNR č. 96/1977. Sb.
11) Zákon č. 61/1977 Sb.
Zákon ČNR č. 96/1977 Sb.
12) § 20 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.
48) § 25 zákona č. 61/1977 Sb.114/1992 Sb.

42

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 59/2003 Sb., č. 444/2005
č. 267/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 18/2012
č. 501/2012 Sb., č. 170/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 357/2014 Sb., č. 204/2015 Sb., č. 243/2016
č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 364/2021 Sb. (část účinná od 28. 11. 2021 a
účinná od 1. 1. 2022), č. 261/2021 Sb.

Sb.,
Sb.,
Sb.,
část

§ 57 Orgány státní správy myslivosti
(1) Ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice, s výjimkou území národních parků, je
Ministerstvo zemědělství. Na území národních parků je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo
životního prostředí.
(2) Na území krajů je orgánem státní správy myslivosti krajský úřad v přenesené působnosti.
(3) Na území hlavního města Prahy je orgánem státní správy myslivosti Magistrát hlavního města Prahy.
Přenesená působnost, která je tímto zákonem svěřena pověřeným obecním úřadům, může být statutem
hlavního města Prahy svěřena městským částem.
(4) Na území obcí je orgánem státní správy obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(5) Na pozemcích určených pro obranu státu vykonává působnost krajů v přenesené působnosti a obcí
v přenesené působnosti Ministerstvo zemědělství. V národních parcích vykonávají správy národních parků
působnost, která je svěřena obcím; působnost krajů vykonává Ministerstvo životního prostředí.
§ 67 Vztah k řízení podle jiných předpisů
V řízení podle zvláštních právních předpisů, 35) které se dotýká honiteb a životních podmínek zvěře, je orgán
státní správy myslivosti dotčeným orgánem státní správy.
_____________________
35)

Například § 126 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.:
Ve smyslu § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou orgány státní správy myslivosti dotčeným orgánem
není jim však svěřena pravomoc vydávat jako podklad pro rozhodnutí závazné stanovisko (§ 149 odst. 1
správního řádu).

07 OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákonů č. 541/1991 Sb.,
č. 439/1992 Sb. (úplné znění), č. 10/1993 Sb., č. 168/1993 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb.,
č. 366/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 61/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 150/2003 Sb., č. 3/2005 Sb.,
č. 386/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 313/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 498/2012 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 89/2016 Sb.,
č. 264/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č.88/2021 Sb. (část
účinná od 16. 3. 2021 + část účinná od 1.7.2021), č. 261/2021 Sb.
§ 18
Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území
4) V chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry stanoveném pro ukládání radioaktivních odpadů
v podzemních prostorech nelze povolit činnosti, které by mohly vést k narušení izolačních bariér úložných
prostor a ke kontaminaci osob nebo složek životního prostředí radioaktivní látkou.
§ 27 Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
(1) Dobývací prostor a jeho změny stanoví obvodní báňský úřad v součinnosti s dotčenými orgány.
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho
vymezení na povrchu. 6)
_____________________
6) § 16 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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§ 33 Řešení střetů zájmů
(7) Postup při řešení rozporů podle tohoto zákona se nepoužije na řešení rozporů při vymezení zastavěného
území, pořizování územně plánovací dokumentace, v územním, stavebním nebo společném územním
a stavebním řízení podle stavebního zákona“. V uvedených případech se postupuje podle správního řádu.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákonů
č. 425/1990 Sb., č. 542/1991Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb.,
č. 315/2001 Sb., č. 206/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. č. 226/2003 Sb., č. 227/2003 Sb., č. 3/2005 Sb.,
č. 386/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 313/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 376/2007 Sb.,
č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 155/2010 Sb., č. 184/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb.,
č. 204/2015 Sb., č. 206/2015 Sb., č. 320/2015 Sb., č. 91/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 451/2016 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 91/2018 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
Státní báňská správa
§ 38 Organizace státní báňské správy
(1) Orgány státní báňské správy jsou
a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky,
b) obvodní báňské úřady s působností
1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.
(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.
§ 40 Český báňský úřad
(2) Český báňský úřad řídí výkon státní báňské správy a činnost obvodních báňských úřadů a rozhoduje
o odvoláních proti jejich rozhodnutím a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin.
§ 41
Obvodní báňské úřady
(2) Obvodní báňské úřady dále
a) stanoví, mění nebo ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,
h) povolují dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
j) vykonávají působnost jiných stavebních úřadů v případech stanovených zákonem, vydávají závazná
stanoviska podle tohoto zákona a dále vydávají stanoviska k územním a regulačním plánům,

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., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb.,
č. 47/2020 Sb., č. 403/2020 Sb.
§ 84 Příslušnost k územnímu řízení
(2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o ochranném pásmu,
příslušný podle zvláštních právních předpisů jiný správní orgán než stavební úřad, rozhodne tento orgán
jen v souladu se závazným stanoviskem podle § 96b.
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Související právní předpisy:
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákonů č. 543/1991 Sb., č. 369/1992 Sb.,
č. 366/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb.,
č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 64/2014 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 261/2021 Sb.
Vyhláška č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášek č. 242/1993 Sb.,
č. 434/2000 Sb., č. 299/2005 Sb.
Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích

08 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.
§ 126
Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství
Státní správu na úseku odpadového hospodářství vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
e) Ministerstvo zdravotnictví,
f) krajské hygienické stanice,
g) inspekce *,
h) celní úřady a Generální ředitelství cel,
i) Policie České republiky,
j) krajské úřady,
k) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
l) obecní úřady,
m) újezdní úřady a
n) Státní fond životního prostředí České republiky.
_____________________________
Pozn.:
* ministerstvo - podle § 6 odst. 2 zákona č. 541/202 Sb. Ministerstvo životního prostředí
** inspekce - podle § 4 odst. 4 zákona č. 541/202 Sb. Česká inspekce životního prostředí
§ 146
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává
a) z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty závazné stanovisko k terénním úpravám
a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku
může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace
produkovaných odpadů.
(4) Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu
s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
(5) Vyjádření a závazné stanovisko podle odstavce 3 vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v jehož správním obvodu má být realizován příslušný záměr.
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§ 148
Újezdní úřad
(1) Újezdní úřad vykonává pro potřeby zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území
vojenského újezdu podle zákona o zajišťování obrany České republiky státní správu v rozsahu působnosti
b) obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle § 30 odst. 3, § 34 odst. 4, § 36 odst. 2, § 96 odst. 2
a 3, § 146 odst. 1 písm. d) a e) a § 146 odst. 2 až 5 a
Společná ustanovení
§ 151
Povolení podle § 21 odst. 2 a § 30 odst. 2, souhlas podle § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1, závazné stanovisko
podle § 146 odst. 3 písm. a) a vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) a c) se nevydají podle tohoto zákona,
pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona
o integrované prevenci. Ustanovení § 23 se nepoužije na zařízení, která mají integrované povolení.
§ 152
(1) Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu
úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti

09 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 76/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 326/2004 Sb., č. 562/2004 Sb.,
č. 125/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 74/2006 Sb., č. 59/2006 Sb.,
č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 381/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 264/2006 Sb.,
č. 110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 378/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 130/2008 Sb., č. 274/2008 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 298/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.,
č. 466/2011 Sb., č. 115/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 223/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 247/2014 Sb.,
č. 250/2014 Sb., č. 252/2014 Sb., č. 82/2015 Sb., č. 267/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb.,
č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 202/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 205/2020 Sb. (části
účinné od 27.4. a 1.5. 2020), č. 238/2020 Sb., č. 205/2020 Sb. (část účinná od 1.1.2021), č. 403/2020 Sb.,
č. 94/2021 Sb., č. 205/2020 Sb. (poslední část účinná od 27. 4. 2021), č. 554/2020 Sb., č. 36/2021Sb.,
č. 261/2021 Sb.
§ 77
(1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených
zvláštními právními předpisy42) které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle
tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany
veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat
na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.
______________________________

42)

Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 78
Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti hodnocení a snižování
hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí a v oblasti podpory
veřejného zdraví
(1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají
a) Ministerstvo zdravotnictví,
b) krajské hygienické stanice,
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
d) Ministerstvo dopravy,
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,
f) Ministerstvo životního prostředí,
g) krajské úřady.
(2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 1 písm. a) až c).
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§ 80 Ministerstvo zdravotnictví
1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný Ministerstvem obrany
a Ministerstvem vnitra,
§ 82
(2) Krajské hygienické stanici náleží
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,
§ 83 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra
(1) Úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru
v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu
a příspěvkových organizacích a nad jimi užívanými objekty 47a) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo
obrany. Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru v působnosti Ministerstva obrany
vykonává Vojenský zdravotní ústav.
(2) Úkoly státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru
v bezpečnostních sborech47b), s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra
a organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti včetně jimi
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle zvláštního zákona 47c) vykonává podle
tohoto zákona Ministerstvo vnitra. Specializované činnosti pro účely státního zdravotního dozoru
v působnosti Ministerstva vnitra vykonává organizační složka státu jím zřízená.
______________________________
47a)
47b)
47c)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

§ 94 Použití správního řádu a účastníci řízení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním
rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního
právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle
správního řádu 56a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.
______________________________
56a) §

149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb.,
č. 167/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 250/2016 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 205/2020 Sb.
§ 37 Závazné stanovisko k některým činnostem
(1) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa je ministerstvo⃰ pro pořizování politiky územního
rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení22) dotčeným orgánem.
(2) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle
zvláštních právních předpisů 23)bez závazného stanoviska ministerstva
b) povolit hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem
do pozemku,
(3) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle
zvláštního právního předpisu22) bez závazného stanoviska ministerstva, pokud bylo uplatněno ve lhůtě
stanovené zvláštním právním předpisem, vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení,
souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby,
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povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních úprav
a zařízení pro
a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním území lázeňského místa
a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné
a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby,
b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území lázeňského místa
a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací
a které zároveň
1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,
(6) V ochranných pásmech a na území lázeňského místa se závazné stanovisko ministerstva podle
odstavce 2 písm. b), c), e) a f) a odstavců 3 a 4 nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání
nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
______________________________
22) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
23) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 38
Ministerstvo a vodoprávní úřad mohou vázat závazné stanovisko podle § 37 na splnění podmínek jimi
určených k ochraně zájmů stanovených tímto zákonem.
§ 43 Vztah zákona k některým dalším zákonům
(2) Na postup podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, 25) nestanoví-li tento zákon jinak. Správní řád se
nepoužije na postup uvedený v § 18 odst. 2 a 3. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně
plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávané podle tohoto zákona
jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení
stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu25a) a nejsou samostatným rozhodnutím
ve správním řízení. Pokud se v tomto zákoně užívá pojem územní řízení, územní rozhodnutí nebo stavební
povolení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení nebo společné povolení, kterým se stavba
umisťuje a povoluje podle stavebního zákona.
______________________________
25)
25a)

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pozn. : ⃰ Ministerstvo je podle §3 odst. (1) Ministerstvo zdravotnictví

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 479/2001 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 122/2004 Sb., č. 67/2006 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 375/2011 Sb., č. 202/2015 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 17 Zřízení veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské společnosti jen na
pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního
předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu vyžadováno. Dotčenými
orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného
zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a vodoprávní úřad, který
vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby nebo
hrobky, je obec nebo registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených
zvláštním právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že
pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť
jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle zvláštního
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právního předpisu 14) ani povolení stavby.
_____________________________
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Pozn. § 4 Neveřejná pohřebiště a Veřejná pohřebiště §16 – viz. text v části 03 Ochrana vod.

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení
přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů
a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod
a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

10 VETERINÁRNÍ PÉČE
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 309/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 131/2003, č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.,
č. 124/2008 Sb., č. 182/2008 Sb., č. 332/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 291/2009 Sb., č. 298/2009 Sb., č. 308/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 359/2012 Sb., č. 279/2013 Sb.,
č. 64/2014 Sb., č. 139/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 264/2014 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 243/2016 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 302/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 302/2017 Sb. (část účinná od 1. 1. 2020), č. 368/2019 Sb.
(část účinná od 15. 1. 2020),č. 238/2020 Sb., č. 543/2020 Sb., č. 368/2019 Sb. (část účinná od 1. 1. 2022),
č. 36/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 43 Orgány státní správy ve věcech veterinární péče
Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají
a) ministerstvo ⃰,
b) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,
c) obce,
d) orgány veterinární správy.
_____________________
Pozn.: ⃰ Ministerstvo je podle § 4 odst. 1 písm. i) Ministerstvo zemědělství.
§ 44
(1) Ministerstvo
b) řídí výkon státní správy ve věcech veterinární péče a rozhoduje o opravných prostředcích proti
rozhodnutím Ústřední veterinární správy, může vyhlásit některou územní oblast za region ovlivněný
zvláštními zeměpisnými omezeními,
§ 47 Orgány veterinární správy
(1) Státní veterinární správa je orgánem veterinární správy a správním úřadem s celostátní působností
podřízeným ministerstvu ⃰.
(4) Státní veterinární správa je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které
vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů podle
jiného zákona7a), a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární
správy na území hlavního města Prahy.
_____________________
7a)

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 176/2001 Sb.
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§ 49 Krajská veterinární správa
(1) Krajská veterinární správa
j) uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v územním řízení
z hlediska veterinární péče,
§ 76
(1) Na postupy podle tohoto zákona se vztahuje správní řád36), není-li tímto zákonem stanoveno jinak.
Stanoviska uplatněná k územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska
a posudky vydávané podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu
nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu36a)
a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. O schválení a registraci, popřípadě jen registraci,
podle tohoto zákona nebo předpisu Evropské unie se místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydává
doklad 64) o schválení a registraci, popřípadě jen registraci. Pokud se v tomto zákoně používá pojmu územní
řízení nebo stavební řízení, rozumí se tím také společné územní a stavební řízení podle stavebního zákona.
_____________________
36)
36a)
64)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 151 zákona č. 500/2004 Sb.

11 PAMÁTKOVÁ PÉČE
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., č.
č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č.
č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 203/2006 Sb., č.
č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 307/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č.
č. 142/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 127/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č.
č. 261/2021 Sb.

361/1999
186/2004
158/2007
124/2011
403/2020

Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,

§ 14 Obnova kulturních památek
(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci,
v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku,
konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě
jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby,
úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na
základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17).
(3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů
státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat
a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot,
které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.
(4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních
úprav 1), umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti
s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče 9), nebo v souvislosti s obnovou
nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami 1), umístěním nebo
odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2,
rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.
V souladu se závazným stanoviskem uvedených správních orgánů rozhoduje stavební úřad také ve
společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona.
(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě stavbu, změnu stavby,
terénní úpravy1) , umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce na nemovitosti
podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se
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závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo jde-li o nemovitou národní
kulturní památku, krajského úřadu.
(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím
písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před
ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží odborná organizace
státní památkové péče příslušnému orgánu státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne
doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán státní památkové péče ve zvlášť složitých případech
lhůtu delší, která nesmí být delší než 30 dnů. Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný
orgán státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.
(7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby,
terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích
prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant11) projedná v průběhu
zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného
stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče
potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje
odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro
závazné stanovisko krajského úřadu.
_____________________
1)
9)

11)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.
§ 20 odst. 1 písm. c), § 24 odst. 4, § 36 až 39 a § 43 vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

§ 25 Organizační uspořádání státní památkové péče
(1) Státní památkovou péči vykonávají orgány státní památkové péče, jimiž jsou Ministerstvo kultury, krajské
úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(2) Ministerstvu kultury je podřízena odborná organizace státní památkové péče.
§ 28
(2) Krajský úřad
d) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo archeologických nálezů, k nimž došlo při řízení nebo postupu podle zvláštního právního předpisu 1),
nejde-li o nálezy učiněné při přípravě nebo provádění obnovy kulturní památky nebo při přípravě nebo
provádění prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče 9) ,
e) vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko2a) a poskytuje další
podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních
právních předpisů 19) , jde-li o zabezpečení péče o národní kulturní památky,
_____________________
1)
2a)
9)

19)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní
kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.
Například zákon č. 183/2006 Sb.

§ 29 Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
b) zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní
památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu (§ 17),
a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko 2a)
a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče
podle zvláštních právních předpisů 19),
e) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný
orgán státní památkové péče,
_____________________
2a)
19)

§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Například zákon č. 183/2006 Sb.
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§ 44a
(3) Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které
není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zvláštního právního předpisu 1), je samostatným
rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené
stavebním úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci
nejsou správním rozhodnutím.
_____________________
1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
vyhlášky č. 139/1999 Sb., č. 538/2002 Sb.

12 DOPRAVA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 281/1997 Sb., č. 259/1998 Sb.,
č. 146/1999 Sb., č. 102/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/202 Sb., č. 259/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 358/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.,
č. 311/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 97/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 347/2009 Sb., č. 152/2011 Sb.,
č. 288/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb.,
č. 196/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 268/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 370/2016 Sb., č. 319/2016 Sb.,
č. 151/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 193/2018 Sb., (včetně části poslední
účinné od 1.4.2019), č. 227/2019 Sb. (část účinná od 1. 1. 2020),č. 162/2020 Sb., č. 227/2019 Sb. (část
účinná od 1.1.2021), č. 403/2020 Sb., č. 543/2020 Sb., č. 609/2020 Sb. , č. 365/2021 Sb., č. 374/2021 Sb.,
č. 418/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 32
(1) V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem
a za podmínek v povolení uvedených
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.
Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o stavebním řádu. 5)
_____________________
5)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 40 Výkon státní správy
(1) Státní správu ve věcech dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace vykonávají
silniční správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností a obecní úřad, celní úřad a újezdní úřad.
(2) Ministerstvo dopravy
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice I. třídy a o změnách těchto
kategorií,
b) rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice I. třídy po dohodě s Ministerstvem obrany,
c) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu 4) podle tohoto zákona
ve věcech dálnic,
g) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územníma společném
územním a stavebním řízení z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy a závazné stanovisko ve společném
územním a stavebním řízení pro stavby projektů společného zájmu energetické infrastruktury 38) z hlediska
působnosti všech silničních správních úřadů s výjimkou působnosti celních úřadů a újezdních úřadů,
(3) Krajský úřad
b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie silnice II. nebo III. třídy a o změně kategorie nebo
třídy,
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c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem
dopravy,
d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy
s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,
f) uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení
z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
(4) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III.
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,
d) uplatňují stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení
z hlediska řešení místních a účelových komunikací.
(5) Obecní úřad
a) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní
komunikace z této kategorie,
b) vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých
rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(6) Újezdní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových
komunikací na území vojenského újezdu.
_____________________
4)

38)

§ 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

§ 44 Společná ustanovení
(1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci nejsou správním
rozhodnutím. Souhlasy a stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle
zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem
s výjimkou stanoviska podle § 16 odst. 2.
_____________________

Pozn.: § 16 tohoto zákona
Územní řízení a stavební řízení
(2) V územním řízení a ve stavebním řízení je dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska
k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci
a) Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice,
b) Policie České republiky, jde-li o stavbu silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace.
Pozn. zpracovatele této publikace: Zákonem č. 268/2015 Sb. byla zrušena kategorie rychlostních silnic a tyto
silnice byly přeřazeny do dálnic II. třídy nebo do silnic pro motorová vozidla.

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášek
č. 300/1999 Sb., č. 355/2000 Sb., č. 367/2001 Sb., č. 555/2002 Sb., č. 490/2005 Sb., č. 527/2006 Sb.,
č. 317/2011 Sb., č. 288/2012 Sb., č. 26/2014 Sb., 9/2015 Sb., č. 338/2015 Sb., č. 208/2018 Sb.
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13 DOPRAVA DRÁŽNÍ
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000
č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 103/2004
č. 1/2005 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 191/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008
č. 227/2009 Sb., č. 377/2009 Sb., č. 194/2010 Sb., č. 134/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 102/2013
č. 64/2014 Sb., č. 180/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 304/2017
č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 313/2019 Sb., č. 367/2019 Sb., č. 115/2020 Sb., č. 261/2021
č. 426/2021 Sb.

Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,
Sb.,

§9
(1) V ochranném pásmu dráhy lze provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem,
provozovat střelnici, skladovat výbušniny, nebezpečné odpady a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy
zaměnitelné s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím
stanovených.
§ 53
(1) Zřizuje se správní úřad Drážní úřad jako orgán státní správy se sídlem v Praze, který je podřízen
Ministerstvu dopravy.
§ 54
(1) Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy
a Drážní úřad. Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž Drážní inspekce a Úřad.
(2) Působnost drážních správních úřadů vykonávají v rozsahu stanoveném tímto zákonem též obce
v přenesené působnosti.
§ 55
(1) Drážní úřad vykonává působnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu
s výjimkou věcí, ve kterých tak činí Ministerstvo dopravy, Drážní inspekce, Úřad nebo obce.
§ 57
(1) Hlavní město Praha 9) vykonává přenesenou působnost podle tohoto zákona ve věci dráhy tramvajové,
trolejbusové, lanové a speciální dráhy
(2) Ostatní obce10) vykonávají přenesenou působnost podle tohoto zákona ve věci dráhy tramvajové,
trolejbusové, lanové a speciální dráhy s výjimkou:
f) působnosti speciálního stavebního úřadu
(3) Příslušnou k rozhodování podle tohoto zákona je obec, v jejímž územním obvodu se nachází dráha
tramvajová, trolejbusová, lanová nebo speciální dráha.
_____________________
9) § 13 a 26 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.
10) § 58 odst. 5 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
§ 64 Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
Souhlas drážního správního úřadu podle § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 vydávaný jako podklad pro rozhodnutí
stavebního úřadu podle zvláštního právního předpisu, územní souhlas nebo ohlášení stavby je závazným
stanoviskem podle správního řádu.
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14 DOPRAVA LETECKÁ
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 146/2000 Sb., č. 258/2002 Sb.,
č. 309/2002 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 407/2010 Sb., č. 137/2011 Sb.,
č. 375/2011 Sb., č.127/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 319/2016 Sb., č. 183/2017 Sb.,
č. 261/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 111/2019 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 37 Ochranná pásma
(1) Kolem leteckých staveb se zřizují ochranná pásma. Ochranné pásmo zřídí Úřad opatřením obecné
povahy podle správního řádu po projednání s úřadem územního plánování. Opatřením obecné povahy podle
věty druhé Úřad stanoví parametry ochranného pásma a jednotlivá opatření k ochraně leteckých staveb.
(2) Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma
a) letišť a
b) leteckých zabezpečovacích zařízení.
(3) Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma
a) se zákazem staveb,
b) s výškovým omezením staveb,
c) k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly,
d) se zákazem laserových zařízení,
e) s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí,
f) hluková 4a) a
g) ornitologická.
(4) Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná pásma
a) radiolokačních zařízení,
b) navigačních zařízení,
c) komunikačních zařízení,
d) zařízení pro leteckou meteorologickou službu,
e) zařízení pro leteckou informační službu,
f) světelných a rádiových návěstidel a
g) podzemních leteckých staveb.
_____________________
4a)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

§ 40
V ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu.
Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost
a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem.
§ 87
(1) Státní správu ve věcech civilního letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném
a podle mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, Ministerstvo dopravy, Úřad⃰, Ústav⃰⃰ ⃰ a Úřad
pro přístup k dopravní infrastruktuře.
(2) Státní správu ve věcech vojenského letectví vykonává podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném
Ministerstvo obrany.
_____________________

Pozn.
⃰ Úřad – dle §3, odst. (1) Úřad pro civilní letectví se sídlem v Praze. Úřad je podřízen ministerstvu dopravy.
⃰ ⃰ Ústav – dle §55, odst. (1)Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod je správní úřad se sídlem
v Praze.
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§ 89
(2) Úřad dále
e) uděluje souhlas
1. ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo ochranné
pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo staveb a zařízení, které mohou
ohrozit bezpečnost leteckého provozu nebo mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení,

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášek č. 101/1999 Sb.,
č. 244/2003 Sb., č. 359/2006 Sb., č. 410/2006 Sb., č. 64/2010 Sb., č. 314/2010 Sb., č. 4/2013 Sb., č. 271/2014 Sb., č. 9/2015 Sb.,
č. 2/2018 Sb., č. 66/2019 Sb.

15 DOPRAVA VODNÍ
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákonů č. 358/1999 Sb., č. 254/2001 Sb.,
č. 309/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 118/2004 Sb., č. 327/2005 Sb., 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb.,
č. 124/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 187/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 183/2017 Sb.,
č. 292/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 135/2019 Sb.– všechny části (účinné od 19. 6. 2019, 4. 12. 2019 a 1. 1.
2020), č. 44/2020 Sb., č. 270/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 38
(1) Zřizuje se správní úřad Státní plavební správa se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu dopravy.
§ 39
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají plavební úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Státní
plavební správa.
§ 40
Státní plavební správa vykonává působnost podle tohoto zákona s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy.

Související právní předpisy:
Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě
nebezpečných věcí ve znění vyhlášek č. 412/2004 Sb., č. 517/2006 Sb., č. 666/2004 Sb., č. 423/2005 Sb.,
č. 517/2006 Sb., č. 44/2008 Sb., č. 66/2015 Sb., č. 259/2016 Sb., č. 139/2019 Sb.
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16 ENERGETIKA
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb.,
č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č. 393/2007 Sb.,
č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 299/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 318/2012 Sb.,
č. 310/2013 Sb., č. 103/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 3/2020 Sb.,
č. 403/2020 Sb.. č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1.1. 2022), č. 362/2021 Sb., č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 13 Ochrana zvláštních zájmů
(1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy8) při ochraně zájmů chráněných tímto
zákonem v řízeních, která provádějí jiné stavební úřady, než jsou stavební úřady uvedené v odstavci 3 nebo
4. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben
elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na
které ministerstvo vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále
Státní energetická inspekce v těchto řízeních vydává závazná stanoviska, pokud je stanovena povinnost
vypracovat průkaz pro účely výstavby nové budovy nebo větší změny dokončené budovy
u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 750 m 2.
(3) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska podle
tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování
a stavebního řádu u staveb důležitých pro obranu státu 17).
(4) Ministerstvo vnitra jako dotčený orgán státní správy uplatňuje stanoviska a závazná stanoviska podle
tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve věcech územního plánování
a stavebního řádu u staveb určených k zajišťování bezpečnosti státu podle stavebního zákona 27).
(5) Závazná stanoviska podle odstavce 1 a stanoviska podle odstavce 2 vydává územní inspektorát Státní
energetické inspekce
____________________
8) § 126 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17) § 29 a 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
27) § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE
§ 13b
(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze.
(2) Státní energetická inspekce je podřízena ministerstvu a člení se na ústřední inspektorát a územní
inspektoráty. Územní inspektoráty mají tato sídla
a) v Praze s působností pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj,
b) v Českých Budějovicích s působností pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina,
c) v Plzni s působností pro Plzeňský a Karlovarský kraj,
d) v Liberci působností pro Liberecký a Ústecký kraj,
e) Hradci Králové s působností pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
f) v Brně s působností pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj,
g) v Ostravě s působností pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
Čl. V zákona č. 382/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pokud byla žádost o vydání závazného stanoviska podána podle § 13 odst. 1 věty poslední zákona
č. 406/2000 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a závazné stanovisko
nebylo k tomuto dni vydáno, postupuje Státní energetická inspekce (dále jen "Inspekce") podle § 13 odst. 1
věty poslední zákona č. 406/2000 Sb. , ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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Související právní předpisy:
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb.,
č. 309/2002 Sb., 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb.,
č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č 299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 165/2012 Sb.,
č. 350/2012 Sb., č. 90/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 104/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 152/2017 Sb.,
č. 183/2017 Sb., č. 225/1017 Sb., č. 131/2015 Sb. (část účinná od 1. 1. 2019 a poslední část účinná od 1. 1.
2020), č. 1/2020 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 284/2021 Sb. (část účinná od 1.1.2022),
č. 362/2021 Sb., č. 382/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.

17 JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákonů č. 183/2017 Sb., č. 403/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 206 Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Úřad ,⃰
b) vláda,
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) Ministerstvo vnitra,
e) Ministerstvo zdravotnictví,
f) Ministerstvo financí,
g) Ministerstvo obrany,
h) Ministerstvo zahraničních věcí,
i) Ministerstvo zemědělství,
j) Ministerstvo životního prostředí,
k) Ministerstvo pro místní rozvoj,
l) Hasičský záchranný sbor České republiky,
m) Policie České republiky,
n) orgány Celní správy České republiky,
o) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
p) krajský úřad a hejtman kraje a
q) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Úřad ⃰
§ 207
(1)Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
§ 208 Úřad ⃰
q) vydává závazné stanovisko pro řízení a jiné úkony týkající se jaderného zařízení podle stavebního
zákona,
_____________________

Pozn.
⃰ Úřad – dle §6, odst. (2) Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Související právní předpisy:
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 83/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb.,
č. 13/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 279/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb.,
č. 253/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č. 189/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 249/2011 Sb.,
č. 250/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 264/2016 Sb.
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18 OBRANA STÁTU
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb.,
č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 73/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 15/2015 Sb., č. 47/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 261/2021 Sb.
Správa újezdu
§ 31
(1) Státní správu na území újezdu vykonává správní úřad s názvem újezdní úřad. Újezdní úřad je současně
vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu. Je podřízen ministerstvu. ¨

19 CIVILNÍ OCHRANA
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákonů č. 320/2002 Sb., č. 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 151/2010 Sb.,
č. 375/2011 Sb., č.303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 403/2020 Sb., č. 415/2021 Sb., č. 374/2021 Sb.
Orgány kraje
§ 10
(6) V rozsahu stanoveném jiným právním Předpisem29) je hasičský záchranný sbor kraje dotčeným orgánem
v územním a stavebním řízení a ve společném územním a stavebním řízení14) z hlediska ochrany
obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor kraje je příslušný před uvedením stavby do užívání kontrolovat
dodržení podmínek ochrany obyvatelstva.
_____________________

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
29) § 33b zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích ), ve znění pozdějších předpisů.
14)

§ 33 Vztah k zvláštním právním předpisům
(1) Na rozhodování a ukládání povinností podle tohoto zákona, s výjimkou pokut podle § 28 a řízení
o náhradě podle § 29 a 30, se nevztahuje správní řád. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje
a územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona
jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení
stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu 25a) a nejsou samostatným rozhodnutím ve
správním řízení.
_____________________
25a)

§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

20 POŽÁRNÍ OCHRANA
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 40/1994 Sb., č. 203/1994 Sb.,
č. 91/1995 Sb. (úplné znění), č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 237/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 350/2012 Sb.,
č.303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 320/2015 Sb., č. 229/2016 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 415/2021 Sb., č. 374/2021 Sb.
§7
(3) Vlastník nebo uživatel nástupní plochy pro požární techniku je povinen ji označovat a udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky.
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§ 23
Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo⃰ a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní
správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také
orgány krajů 2a) a orgány obcí.
_____________________
2a) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
Pozn.: ⃰ ministerstvo – podle § 3 odst. (1) Ministerstvo vnitra
§ 26 Hasičský záchranný sbor
(2) Hasičský záchranný sbor kraje
b) vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,

21 POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 503/2012 Sb., č. 280/2013 Sb., č. 185/2016 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 295/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 481/2020 Sb.
§ 19 Působnost Státního pozemkového úřadu v oblasti pozemkových úprav
k) vyjadřuje se, zda zamýšlené využití pozemků v územním a stavebním řízení nebo ve společném
územním a stavebním řízení není v rozporu s plánem společných zařízení podle schváleného návrhu
pozemkových úprav,

22 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění zákonů č. 290/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 186/2006 Sb.,
č. 235/2006 Sb., č. 310/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 124/2008 Sb.,
č. 177/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 247/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.,
č. 153/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 94/2011 Sb., č. 137/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.,
č. 420/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 468/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 19/2012 Sb.,
č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 273/2012 Sb., č. 214/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 181/2014 Sb.,
č. 250/2014 Sb., č. 258/2014 Sb., č. 318/2015 Sb., č. 378/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 183/2017 Sb.,
č.194/2017 Sb., č. 252/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 252/2017 Sb.( část), č. 287/2018 Sb., č. 311/2019 Sb.
(část účinná od 28. 11. 2019 a část účinná od 1. 4. 2020), č. 403/2020 Sb., č. 150/2020 Sb., č. 270/2021 Sb.,
č. 374/2021 Sb., č. 261/2021 Sb.
§3
(1) Zřizuje se Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako ústřední správní úřad pro výkon státní
správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání
v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. 2)
(2) Sídlem Úřadu je Praha.
_____________________
2) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů.
§ 102 Ochranné pásmo komunikačního vedení
(3) V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno
a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy,
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23 BEZPEČNOST STÁTU
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., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb.,
č. 47/2020 Sb., č. 403/2020 Sb.

INTEGROVANÁ PREVENCE
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb.,
č. 437/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 69/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 39/2015 Sb., č. 183/2017 Sb.,
č. 225/2017 Sb., č. 541/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
g) integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení a které se vydává
namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů
v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto
předpisy6) umožňují,
_____________________
6) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 28
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo ⃰,
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
c) Ministerstvo zemědělství,
d) Ministerstvo zdravotnictví,
e) krajské úřady,
f) inspekce,
g) krajské hygienické stanice19).
_____________________
19) § 82 zákona č. 258/2000 Sb.
Pozn.: ⃰ministerstvo – dle § 5 Ministerstvo životního prostředí
§ 33 Krajské úřady
Krajský úřad
o) je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného
právního předpisu24), pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních
právních předpisů6), které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo
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kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu 24), nahrazuje postupem v řízení o vydání
integrovaného povolení podle tohoto zákona.
_____________________
6) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.,
č. 261/2021 Sb.
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a stanoví systém prevence závažných
havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku
a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto
objektech a v jejich okolí.
(2) Tento zákon stanoví
a) povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt,
ve kterém je umístěna nebezpečná látka a
b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými
látkami.
(3) Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na
a) vojenské objekty a vojenská zařízení2),
b) nebezpečí spojená s ionizujícím zářením3),
c) silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, včetně dočasného
skladování, nakládky a vykládky během přepravy 4),
d) přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních
a předávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí5),
e) geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem 6) v dolech, lomech nebo
prostřednictvím vrtů, s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů,
skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny nebezpečné
látky,
f) průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků,
g) skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech určených
ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků,
s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách,
solných kavernách a opuštěných dolech7),
h) skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu 8).
_____________________
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí
závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady
96/82/ES.
2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě
o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 43
Orgány veřejné správy
Státní správu na úseku prevence závažných havárií v objektech vykonávají
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo vnitra,
c) Český báňský úřad a obvodní báňské úřady,
d) Česká inspekce životního prostředí,
e) krajské úřady,
f) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
g) hasičské záchranné sbory krajů a
h) krajské hygienické stanice.
____________________

Pozn.: ⃰ ministerstvo - dle § 20, odst. (3) ministerstvo životního prostředí
§ 49
Krajské úřady
(2) Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně
plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby
podle stavebního zákona16 ), pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B.
(3) Krajský úřad vydá na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku závazné stanovisko,
které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění
stavby anebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona16) v případě, že územní
rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení
do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí.
(4) Krajský úřad zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků
při
c) udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými
veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních
předpisů22), a to při územním plánování podle stavebního zákona16).
_____________________
22) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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STÁTNÍ HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích, ve znění zákonů č. 250/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb.
§7
(3) V hraničním pruhu a ve volné kruhové ploše je zakázáno provádět stavbu nebo jinou činnost, jejichž
důsledkem může být narušení hraničních znaků nebo zhoršení zřetelnosti průběhu státních hranic.
§ 17
Ministerstvo je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení území
nebo stavby v bezprostřední blízkosti státních hranic.
_____________________
Pozn.:
Ve smyslu § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou orgány státní správy dotčeným orgánem, není jim však
svěřena pravomoc vydávat jako podklad pro rozhodnutí závazné stanovisko (§ 149 odst. 1 správního řádu).

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A Z HLEDISKA UPLATŇOVÁNÍ CÍLŮ A ÚKOLŮ
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
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., č. 225/2017 Sb., č. 169/2018 Sb., č. 312/2019 Sb.,
č. 47/2020 Sb., č. 403/2020 Sb.
§ 6 Orgány obce
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán územního plánování (dále jen "úřad územního
plánování") v přenesené působnosti
e) vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad,
§ 7 Orgány kraje
(1) Krajský úřad v přenesené působnosti
c) vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika
obcí s rozšířenou působností,
§ 96b
Závazné stanovisko orgánu územního plánování
(1) Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2
a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto
rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko orgánu
územního plánování se nevydává pro
a) záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) záměry uvedené v § 80 odst. 3,
c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území,
d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy33),
e) studny individuálního zásobování vodou,
f) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením či
bydlení podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání těchto pozemků, staveb
a zařízení na nich,
g) stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů,
h) stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci související
s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému
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užívání těchto pozemků, staveb a zařízení na nich.
(2) Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného
stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné
stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska.
(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho
uskutečnění.
(4) Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru
v daném území.
(5) Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li orgán územního plánování v odůvodněných
případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.
(6) Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.
(7) Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení
podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti
závazného stanoviska.
_____________________
33)

§ 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.

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 479/2001 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 122/2004 Sb., č. 67/2006 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 375/2011 Sb., č. 202/2015 Sb., č. 193/2017 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb.
§ 17 Zřízení veřejného pohřebiště
Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské společnosti jen na
pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního
předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu vyžadováno. Dotčenými
orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného
zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně
plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a vodoprávní úřad, který
vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby nebo
hrobky, je obec nebo registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených
zvláštním právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že
pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť
jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle zvláštního
právního předpisu 14) ani povolení stavby.
_____________________________
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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