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269
V Y HLÁŠ K A
ze dne 12. srpna 2009,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193
a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení části druhé této vyhlášky se použije při vymezování ploch v územních plánech. Ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při
vymezování pozemků a umisťování staveb na nich; při
rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách, změně
vlivu stavby na využití území, při vymezování pozemků veřejných prostranství a u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, se podle vyhlášky postupuje, pokud to závažné územně technické nebo stavebně
technické důvody nevylučují.“.
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro
každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2;
do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“.
3. V § 20 odstavec 2 zní:
„(2) V zastavěném území obce, která nemá
územní plán, územní plán obce, regulační plán nebo
územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo
zóny, lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby pro
bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského
vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a rekreací, a pro stavby dopravní a technické infrastruktury
a pozemky veřejných prostranství; vymezování jiných
pozemků a umisťování dalších staveb na nich je možné,
jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními
předpisy.“.
4. V § 20 odst. 5 písmeno c) zní:
„c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se

neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich
možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné
vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do
vod povrchových, v případě jejich možného
smísení se závadnými látkami umístění zařízení
k jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění
do jednotné kanalizace.“.
5. V § 22 se odstavce 3 a 4 zrušují.
6. V § 24 odst. 1 se slovo „zpravidla“ zrušuje.
7. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24e, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18a a 18b
znějí:
„§ 24a
Studny individuálního zásobování vodou
(1) Studna individuálního zásobování vodou (dále
jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není
zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody
ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného
zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění
umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném
ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat
10 m,
d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel
a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů mož-
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ného znečištění je stanovena podle druhu možného
zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění
umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném
ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat
25 m,
d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel
a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.
§ 24b
Žumpy a malé čistírny
(1) Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové
odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde
vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních
vod do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen „malá čistírna“) není možné vypouštět do vodního toku nebo
do vod podzemních.
(2) Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna
a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení
stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních
vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé
čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.
(3) Žumpa nebo malá čistírna se umisťují tak, aby
k nim byl umožněn přístup nebo příjezd pro vybírání
jejich obsahu.
§ 24c
Oplocení pozemků
a)

b)
c)
d)

Oploceny musí být pozemky se stavbami,
které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, zejména stavby pro výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky,
kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo
zvířat,
které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména
stavby pro výrobu potravin,
které je třeba chránit před vstupem neoprávněných
osob, zejména jaderná zařízení, regulační a měřicí
stanice.
§ 24d
Stavby pro reklamu a reklamní zařízení

(1) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení se nesmí umisťovat tak, aby narušovaly architektonický
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a urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
a dráhách, obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí,
hlukem nebo světlem nad limitní hodnoty stanovené
jinými právními předpisy.
(2) Při umisťování většího počtu staveb pro reklamu a reklamních zařízení v území musí být zajištěn
jejich vzájemný soulad z hlediska jejich stavebně technického řešení a urbanistického a architektonického
charakteru prostředí.
(3) Umístěním a provozem staveb pro reklamu
a reklamních zařízení nesmějí na pozemních komunikacích3), v obvodu drah4) a na veřejných prostranstvích
vznikat překážky pro osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace18a).
(4) Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné
a) na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat základní členění průčelí budov a jeho významné detaily a nesmí
narušit stabilitu těchto budov,
b) na střechách budov nesmí přesahovat hřeben střechy a jejich celková výška nesmí přesahovat 2 m,
c) na oplocení nebo vedle něho do vzdálenosti rovnající se výšce zařízení či stavby pro informace,
reklamu a propagaci nesmí přesahovat výšku oplocení o více než 20 %.
§ 24e
Staveniště
(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit
přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými
právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí
být oploceno.
(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích a zvláště chráněných územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které
nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná.
(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro
účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí
být povolovány jako dočasné.
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(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod
ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými
právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř
staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno
jejich podmáčení.
(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny
a vytýčeny před zahájením stavby.
(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace
dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství
a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po
ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do
původního stavu.
18a

18b

) Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/
/2006 Sb.
) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí
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být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy
mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby
umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy
od staveb nebytových.“.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5
až 9.
9. V § 25 odstavec 5 zní:
„(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb
souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na
pozemku rodinného domu nesmí být od společných
hranic pozemků menší než 2 m.“.
10. V § 25 odst. 6 se slova „Z důvodu zachování
stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi“ nahrazují slovy „S ohledem na charakter zástavby“.
11. V § 25 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7
a 8.
12. § 26 zní:
„§ 26
Výjimky
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5 a 7,
§ 21 odst. 5 až 7, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 25
odst. 2 až 7.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Vondruška v. r.
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270
S D Ě LE NÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 14. srpna 2009
o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008
Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 na svém
jednání materiál „Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008“ usnesením vlády č. 929/2009.
Politiku územního rozvoje České republiky 2008 pořídilo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s usnesením vlády č. 561 ze dne 17. května 2006, kterým byla schválena Politika územního rozvoje České
republiky 2006 (resortní koncepce).
Politika územního rozvoje České republiky 2008 je nástroj územního plánování, který slouží zejména pro
koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů a současně
i jako zdroj důležitých argumentů při prosazování zájmů České republiky v rámci územního rozvoje Evropské
unie.
Součástí vládou schváleného materiálu je i Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky
2006 a Vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje České republiky 2008 na udržitelný rozvoj území.
Vládou schválené znění Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a s ní související dokumenty jsou
dostupné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, na internetové adrese: http://www.mmr.cz/
politika-uzemniho-rozvoje-CR-2008.
Ministr:
Ing. Vondruška v. r.
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