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VYHLAÂ SÏ KA

ze dne 10. listopadu 2006

o podrobneÏjsÏõÂ uÂpraveÏ uÂzemnõÂho rÏõÂzenõÂ, verÏejnopraÂvnõÂ smlouvy a uÂzemnõÂho opatrÏenõÂ

Ministerstvo pro mõÂstnõÂ rozvoj stanovõÂ podle § 193
zaÂkona cÏ. 183/2006 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a staveb-
nõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon):

CÏ AÂ ST PRVNIÂ

PRÏ EDMEÏ T UÂ PRAVY

§ 1

(1) Tato vyhlaÂsÏka upravuje obsahoveÂ naÂlezÏitosti

a) zÏaÂdosti o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ informaci,

b) zÏaÂdostõÂ o vydaÂnõÂ jednotlivyÂch druhuÊ uÂzemnõÂch
rozhodnutõÂ a jejich prÏõÂloh,

c) informace o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ a o podaÂnõÂ zÏaÂdosti
o vydaÂnõÂ uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ,

d) jednotlivyÂch druhuÊ uÂzemnõÂch rozhodnutõÂ,

e) informace o naÂvrhu vyÂroku rozhodnutõÂ ve zjedno-
dusÏeneÂm uÂzemnõÂm rÏõÂzenõÂ,

f) oznaÂmenõÂ o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ k vydaÂnõÂ uÂzemnõÂho
souhlasu.

(2) Tato vyhlaÂsÏka daÂle upravuje naÂlezÏitosti obsahu

a) verÏejnopraÂvnõÂ smlouvy, kterou se nahrazuje
uÂzemnõÂ rozhodnutõÂ,

b) uÂzemnõÂho opatrÏenõÂ o stavebnõÂ uzaÂveÏrÏe,

c) uÂzemnõÂho opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ.

CÏ AÂ ST DRUHAÂ

UÂ ZEMNIÂ RÏ IÂZENIÂ

HLAVA I

ZÏAÂ DOST O UÂ ZEMNEÏ PLAÂ NOVACIÂ
INFORMACI

(K § 21 odst. 4 stavebnõÂho zaÂkona)

§ 2

(1) ZÏ aÂdost o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ informaci se po-

daÂvaÂ na formulaÂrÏõÂch, jejichzÏ obsahoveÂ naÂlezÏitosti jsou
stanoveny v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1 a 2 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) ZÏ adatel o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ informaci podle
§ 21 odst. 1 põÂsm. d) stavebnõÂho zaÂkona v zÏaÂdosti
o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ informaci uvede uÂdaje k posou-
zenõÂ, zÏe zamyÂsÏlenaÂ stavba splnÏuje pozÏadavky podle
§ 104 odst. 1 stavebnõÂho zaÂkona.

(3) ZÏ adatel k zÏaÂdosti o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ infor-
maci prÏipojõÂ ve dvou vyhotovenõÂch situacÏnõÂ vyÂkres, je-
hozÏ obsahoveÂ naÂlezÏitosti jsou stanoveny v cÏaÂsti B for-
mulaÂrÏe zÏaÂdosti o uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ informaci (prÏõÂlohy
cÏ. 1 a 2 k teÂto vyhlaÂsÏce).

HLAVA II

ZÏAÂ DOST O VYDAÂ NIÂ
UÂ ZEMNIÂHO ROZHODNUTIÂ

(K § 86 odst. 6 stavebnõÂho zaÂkona)

§ 3

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby
se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsahoveÂ naÂlezÏitosti jsou
stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ
stavby zÏadatel prÏipojõÂ prÏõÂlohy uvedeneÂ v cÏaÂsti B formu-
laÂrÏe zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby
(prÏõÂloha cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce) a dokumentaci podle prÏõÂ-
lohy cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce, kteraÂ se zpracovaÂvaÂ v rozsahu
a podrobnostech s ohledem na podmõÂnky v uÂzemõÂ
a charakter stavby.

(3) U staveb, u kteryÂch se uÂzemnõÂ rÏõÂzenõÂ spojuje
s vybranyÂmi postupy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏed-
pisu1), se k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ
stavby prÏipojõÂ dokumentace vlivu stavby na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ a posudek o vlivu stavby na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.

(4) GrafickeÂ prÏõÂlohy zÏaÂdosti a dokumentace se
prÏiklaÂdajõÂ ve dvou vyhotovenõÂch, a nenõÂ-li stavebnõÂm
uÂrÏadem obecnõÂ uÂrÏad v mõÂsteÏ stavby, ve trÏech vyhotove-
nõÂch.
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1) ZaÂkon cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posu-
zovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ .
§ 45h a 45i zaÂkona cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏepisuÊ .



§ 4

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ
uÂzemõÂ se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsahoveÂ naÂlezÏi-
tosti jsou stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 5 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vy-
uzÏitõÂ uÂzemõÂ zÏadatel prÏipojõÂ prÏõÂlohy uvedeneÂ v cÏaÂsti B
formulaÂrÏe zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vy-
uzÏitõÂ uÂzemõÂ (prÏõÂloha cÏ. 5 k teÂto vyhlaÂsÏce) a dokumentaci
podle prÏõÂlohy cÏ. 6 k teÂto vyhlaÂsÏce, kteraÂ se zpracovaÂvaÂ
v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmõÂnky
v uÂzemõÂ a charakter navrhovaneÂ zmeÏny.

(3) V prÏõÂpadech, ve kteryÂch se uÂzemnõÂ rÏõÂzenõÂ spo-
juje s vybranyÂmi postupy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu1), se k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ
vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ prÏipojõÂ dokumentace vlivu zmeÏny vy-
uzÏitõÂ uÂzemõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a posudek o vlivu
zmeÏny vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ.

(4) GrafickeÂ prÏõÂlohy zÏaÂdosti a dokumentace se
prÏiklaÂdajõÂ ve dvou vyhotovenõÂch, a nenõÂ-li stavebnõÂm
uÂrÏadem obecnõÂ uÂrÏad v mõÂsteÏ zmeÏny vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ, ve
trÏech vyhotovenõÂch.

§ 5

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby
se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsahoveÂ naÂlezÏitosti jsou
stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby
obsahuje stejneÂ naÂlezÏitosti a prÏõÂlohy jako zÏaÂdost o vy-
daÂnõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby s tõÂm, zÏe se prÏihlõÂzÏ õÂ
k rozsahu a uÂcÏinkuÊm pozÏadovanyÂch zmeÏn, ktereÂ by
mohly ohrozit zejmeÂna zÏivot a verÏejneÂ zdravõÂ, zÏivot
a zdravõÂ zvõÂrÏat, bezpecÏnost, zÏ ivotnõÂ prostrÏedõÂ nebo zaÂ-
jmy staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏe, a prÏimeÏrÏeneÏ teÂzÏ k naÂrokuÊm
na verÏejnou dopravnõÂ a technickou infrastrukturu.

§ 6

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o deÏlenõÂ
nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo sce-
lovaÂnõÂ pozemkuÊ se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsa-
hoveÂ naÂlezÏitosti jsou stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 7 k teÂto
vyhlaÂsÏce.

(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo
scelovaÂnõÂ pozemkuÊ zÏadatel prÏipojõÂ prÏõÂlohy uvedeneÂ
v cÏaÂsti B formulaÂrÏe zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o deÏ-
lenõÂ nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ (prÏõÂloha cÏ. 7 k teÂto vy-
hlaÂsÏce).

(3) GrafickeÂ prÏõÂlohy zÏaÂdosti se prÏiklaÂdajõÂ ve dvou
vyhotovenõÂch, a nenõÂ-li stavebnõÂm uÂrÏadem obecnõÂ uÂrÏad
v mõÂsteÏ deÏlenõÂ nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ , ve trÏech vy-
hotovenõÂch.

§ 7

ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu

(1) ZÏ aÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂs-
mu se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsahoveÂ naÂlezÏitosti
jsou stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 8 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ochranneÂm
paÂsmu zÏadatel prÏipojõÂ prÏõÂlohy uvedeneÂ v cÏaÂsti B formu-
laÂrÏe zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu
(prÏõÂloha cÏ. 8 k teÂto vyhlaÂsÏce).

(3) GrafickeÂ prÏõÂlohy zÏaÂdosti a dokumentace se
prÏiklaÂdajõÂ ve dvou vyhotovenõÂch, a nenõÂ-li stavebnõÂm
uÂrÏadem obecnõÂ uÂrÏad v mõÂsteÏ ochranneÂho paÂsma, ve
trÏech vyhotovenõÂch.

HLAVA III

INFORMACE O ZAÂMEÏRU V UÂ ZEMIÂ

A O PODAÂ NIÂ ZÏAÂ DOSTI O VYDAÂ NIÂ

UÂ ZEMNIÂHO ROZHODNUTIÂ

(K § 87 odst. 4 stavebnõÂho zaÂkona)

§ 8

(1) Informace o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ a o podaÂnõÂ zÏaÂ-
dosti o vydaÂnõÂ uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ obsahuje

a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o zÏadateli podle § 37 odst. 2
spraÂvnõÂho rÏaÂdu,

b) prÏedmeÏt uÂzemnõÂho rÏõÂzenõÂ s jeho strucÏnou charak-
teristikou,

c) parcelnõÂ cÏõÂsla dotcÏenyÂch pozemkuÊ ,

d) uÂdaj, zda prÏedmeÏt uÂzemnõÂho rÏõÂzenõÂ vyzÏaduje po-
souzenõÂ vlivu na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,

e) mõÂsto a cÏas verÏejneÂho uÂstnõÂho jednaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ
spojeneÂho s mõÂstnõÂm sÏetrÏenõÂm,

f) upozorneÏnõÂ, zÏe naÂmitky, zaÂvaznaÂ stanoviska a prÏi-
pomõÂnky mohou uÂcÏastnõÂci rÏõÂzenõÂ, dotcÏeneÂ orgaÂny
a jineÂ osoby uplatnit nejpozdeÏji prÏi verÏejneÂm
uÂstnõÂm jednaÂnõÂ, jinak zÏe se k nim neprÏihlõÂzÏ õÂ.

(2) SoucÏaÂstõÂ informace je grafickeÂ vyjaÂdrÏenõÂ zaÂ-
meÏru, ktereÂ tvorÏõÂ situacÏnõÂ vyÂkres prÏedmeÏtu uÂzemnõÂho
rÏõÂzenõÂ a jeho vazeb a uÂcÏinkuÊ na okolõÂ, zejmeÂna vzdaÂle-
nosti od sousednõÂch pozemkuÊ a staveb na nich, prÏõÂ-
padneÏ teÂzÏ znaÂzorneÏnõÂ vzhledu zaÂmeÏru.

HLAVA IV

UÂ ZEMNIÂ ROZHODNUTIÂ

(K § 92 odst. 5 stavebnõÂho zaÂkona)

§ 9

RozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby

(1) RozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby kromeÏ obec-
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nyÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ2) a naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch
v § 92 stavebnõÂho zaÂkona obsahuje

a) druh a uÂcÏel umist'ovaneÂ stavby,

b) parcelnõÂ cÏõÂsla a druh pozemkuÊ podle katastru ne-
movitostõÂ, na nichzÏ se stavba umist'uje,

c) umõÂsteÏnõÂ stavby na pozemku, zejmeÂna vzdaÂlenosti
od hranic pozemku a sousednõÂch staveb,

d) urcÏenõÂ prostoroveÂho rÏesÏenõÂ stavby, zejmeÂna puÊdo-
rysnou velikost, vyÂsÏku a tvar a zaÂkladnõÂ uÂdaje o jejõÂ
kapaciteÏ,

e) vymezenõÂ uÂzemõÂ dotcÏeneÂho vlivy stavby.

(2) RozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby daÂle obsahuje
podmõÂnky, kteryÂmi se zabezpecÏõÂ

a) soulad umõÂsteÏnõÂ stavby s cõÂli a uÂkoly uÂzemnõÂho
plaÂnovaÂnõÂ, zejmeÂna s uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumen-
tacõÂ,

b) urbanistickeÂ a architektonickeÂ podmõÂnky pro
zpracovaÂnõÂ projektoveÂ dokumentace, kteraÂ bude
rÏesÏit zacÏleneÏnõÂ stavby do uÂzemõÂ, zachovaÂnõÂ civili-
zacÏnõÂch, kulturnõÂch a prÏõÂrodnõÂch hodnot v uÂzemõÂ,
ochranu verÏejneÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,

c) dalsÏõÂ podmõÂnky pro projektovou prÏõÂpravu stavby
(§ 92 od st. 1 stavebnõÂho zaÂkona),

d) podmõÂnky a pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvaznyÂch
stanovisek dotcÏenyÂch orgaÂnuÊ ,

e) napojenõÂ stavby na verÏejnou dopravnõÂ a technickou
infrastrukturu,

f) ochrana praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ vztahu-
jõÂcõÂch se k nemovitostem,

g) uzÏõÂvaÂnõÂ stavby osobami s omezenou schopnostõÂ
pohybu a orientace.

(3) V prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu, kte-
ryÂm se stanovõÂ, zÏe u jednoduchyÂch staveb, tereÂnnõÂch
uÂprav a zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 104 odst. 2 põÂsm. d)
azÏ m) stavebnõÂho zaÂkona nebude k jejich provedenõÂ
vyzÏadovaÂno ohlaÂsÏenõÂ anebo stavebnõÂ povolenõÂ (§ 78
odst. 2 stavebnõÂho zaÂkona), obsahuje rozhodnutõÂ
o umõÂsteÏnõÂ stavby i podmõÂnky pro provedenõÂ stavby.

(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe stavba je oznacÏena jako nezpuÊ -
sobilaÂ pro zkraÂceneÂ stavebnõÂ rÏõÂzenõÂ (§ 117 odst. 1 sta-
vebnõÂho zaÂkona), je toto oznacÏenõÂ obsahovou naÂlezÏi-
tostõÂ rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ stavby.

(5) GrafickaÂ prÏõÂloha rozhodnutõÂ o umõÂsteÏnõÂ
stavby, oveÏrÏenaÂ stavebnõÂm uÂrÏadem, obsahuje vyÂkres
soucÏasneÂho stavu uÂzemõÂ v meÏrÏõÂtku katastraÂlnõÂ mapy
se zakreslenõÂm stavebnõÂho pozemku, pozÏadovaneÂho
umõÂsteÏnõÂ stavby, s vyznacÏenõÂm vazeb a vlivuÊ na okolõÂ,
zejmeÂna vzdaÂlenostõÂ od hranic pozemku a sousednõÂch
staveb, a poprÏõÂpadeÏ vybranou cÏaÂst dokumentace podle
prÏõÂlohy cÏ. 4 k teÂto vyhlaÂsÏce. U liniovyÂch staveb delsÏõÂch

nezÏ 1 000 m a staveb zvlaÂsÏteÏ rozsaÂhlyÂch lze doplnit
puÊdorysneÂ vyznacÏenõÂ stavby na mapoveÂm podkladeÏ
v meÏrÏõÂtku 1 : 10 000 azÏ 1 : 50 000.

§ 10

RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ

(1) RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ kromeÏ
obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ2) a naÂlezÏitostõÂ stano-
venyÂch v § 92 stavebnõÂho zaÂkona obsahuje

a) parcelnõÂ cÏõÂsla a druh pozemkuÊ podle katastru ne-
movitostõÂ, jichzÏ se zmeÏna vyuzÏitõÂ tyÂkaÂ,

b) plosÏneÂ vymezenõÂ a urcÏenõÂ noveÂho vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ.

(2) RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ daÂle ob-
sahuje podmõÂnky, kteryÂmi se zabezpecÏõÂ

a) soulad noveÂho vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ s cõÂli a uÂkoly uÂzem-
nõÂho plaÂnovaÂnõÂ, zejmeÂna s uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ do-
kumentacõÂ,

b) urbanistickeÂ a architektonickeÂ podmõÂnky pro
zpracovaÂnõÂ projektoveÂ dokumentace, kteraÂ bude
rÏesÏit zacÏleneÏnõÂ noveÂho vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ do staÂvajõÂ-
cõÂho prostrÏedõÂ, zachovaÂnõÂ civilizacÏnõÂch, kulturnõÂch
a prÏõÂrodnõÂch hodnot v uÂzemõÂ, ochranu verÏejneÂho
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,

c) dalsÏõÂ podmõÂnky pro projektovou prÏõÂpravu zmeÏny
vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ (§ 92 odst. 1 stavebnõÂho zaÂkona),

d) podmõÂnky a pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvaznyÂch
stanovisek dotcÏenyÂch orgaÂnuÊ ,

e) napojenõÂ uÂzemõÂ na verÏejnou dopravnõÂ a technickou
infrastrukturu a zpuÊ sob jeho nezaÂvadneÂho odvod-
neÏnõÂ,

f) ochrana praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ vztahu-
jõÂcõÂch se k nemovitostem.

(3) Umist'uje-li se v dotcÏeneÂm uÂzemõÂ soucÏasneÏ
novaÂ stavba, obsahuje rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ
uÂzemõÂ teÂzÏ podmõÂnky jejõÂho umõÂsteÏnõÂ podle § 9.

(4) V prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu, kte-
ryÂm se stanovõÂ, zÏe u jednoduchyÂch staveb, tereÂnnõÂch
uÂprav a zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 104 odst. 2 põÂsm. d)
azÏ m) stavebnõÂho zaÂkona nebude k jejich provedenõÂ
vyzÏadovaÂno ohlaÂsÏenõÂ anebo stavebnõÂ povolenõÂ (§ 78
odst. 2 stavebnõÂho zaÂkona), obsahuje rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ i podmõÂnky pro provedenõÂ
zmeÏny.

(5) GrafickaÂ prÏõÂloha rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ
uÂzemõÂ, oveÏrÏenaÂ stavebnõÂm uÂrÏadem, obsahuje vyÂkres
soucÏasneÂho stavu uÂzemõÂ v meÏrÏõÂtku katastraÂlnõÂ mapy
s vyznacÏenõÂm hranic noveÏ vyuzÏõÂvaneÂho uÂzemõÂ a zpuÊ -
sobu jeho noveÂho vyuzÏõÂvaÂnõÂ, a poprÏõÂpadeÏ vybranou
cÏaÂst dokumentace podle prÏõÂlohy cÏ. 6 k teÂto vyhlaÂsÏce.
PrÏi zmeÏnaÂch vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ zvlaÂsÏteÏ rozsaÂhleÂho lze do-
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2) § 68 a 69 spraÂvnõÂho rÏaÂdu.



plnit tyto uÂdaje na mapoveÂm podkladeÏ v meÏrÏõÂtku
1 : 10 000 azÏ 1 : 50 000.

§ 11

RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby

(1) RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby kromeÏ obecnyÂch
naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ2) a naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch v § 92
stavebnõÂho zaÂkona obsahuje

a) oznacÏenõÂ stavby, jõÂzÏ se zmeÏna tyÂkaÂ, parcelnõÂ cÏõÂsla
a druh pozemkuÊ podle katastru nemovitostõÂ, na
nichzÏ je stavba umõÂsteÏna,

b) urcÏenõÂ zmeÏn stavby a zmeÏn jejõÂho vlivu na vyuzÏitõÂ
uÂzemõÂ.

(2) RozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby daÂle obsahuje
podmõÂnky, kteryÂmi se zabezpecÏõÂ

a) soulad zmeÏny stavby a zmeÏny jejõÂho vlivu na vy-
uzÏitõÂ uÂzemõÂ s cõÂli a uÂkoly uÂzemnõÂho plaÂnovaÂnõÂ,
zejmeÂna s uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentacõÂ,

b) urbanistickeÂ a architektonickeÂ podmõÂnky pro
zpracovaÂnõÂ projektoveÂ dokumentace, kteraÂ bude
rÏesÏit zachovaÂnõÂ civilizacÏnõÂch, kulturnõÂch a prÏõÂrod-
nõÂch hodnot v uÂzemõÂ, ochranu zÏivota a verÏejneÂho
zdravõÂ, zÏ ivota a zdravõÂ zvõÂrÏat, bezpecÏnost a zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ,

c) dalsÏõÂ podmõÂnky pro projektovou prÏõÂpravu stavby
(§ 92 odst. 1 stavebnõÂho zaÂkona),

d) podmõÂnky a pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvaznyÂch
stanovisek dotcÏenyÂch orgaÂnuÊ ,

e) napojenõÂ zmeÏny stavby na verÏejnou dopravnõÂ
a technickou infrastrukturu,

f) ochrana praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ vztahu-
jõÂcõÂch se k nemovitostem,

g) uzÏõÂvaÂnõÂ stavby osobami s omezenou schopnostõÂ
pohybu a orientace.

(3) V prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ stavebnõÂho uÂrÏadu, kte-
ryÂm se stanovõÂ, zÏe u jednoduchyÂch staveb, tereÂnnõÂch
uÂprav a zarÏõÂzenõÂ uvedenyÂch v § 104 odst. 2 põÂsm. d)
azÏ m) stavebnõÂho zaÂkona nebude k jejich provedenõÂ
vyzÏadovaÂno ohlaÂsÏenõÂ anebo stavebnõÂ povolenõÂ (§ 78
odst. 2 stavebnõÂho zaÂkona), obsahuje rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ stavby i podmõÂnky pro provedenõÂ stavby.

(4) V prÏõÂpadeÏ, zÏe zmeÏna stavby je oznacÏena jako
nezpuÊ sobilaÂ pro zkraÂceneÂ stavebnõÂ rÏõÂzenõÂ (§ 117 odst. 1
stavebnõÂho zaÂkona), je toto oznacÏenõÂ obsahovou naÂle-
zÏitostõÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby.

(5) GrafickaÂ prÏõÂloha rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ stavby,
oveÏrÏenaÂ stavebnõÂm uÂrÏadem, obsahuje vyÂkres soucÏas-
neÂho stavu uÂzemõÂ v meÏrÏõÂtku katastraÂlnõÂ mapy s vyzna-
cÏenõÂm zmeÏneÏneÂ stavby a jejõÂch zmeÏn, a poprÏõÂpadeÏ vy-
branou cÏaÂst dokumentace podle prÏõÂlohy cÏ. 4 k teÂto vy-
hlaÂsÏce, zejmeÂna vyÂkresy pohleduÊ na zmeÏneÏnou stavbu
v prÏõÂpadeÏ, zÏe dojde ke zmeÏneÏ jejõÂho vzhledu.

§ 12

RozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ

(1) RozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ
kromeÏ obecnyÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ2) a naÂlezÏitostõÂ
stanovenyÂch v § 92 stavebnõÂho zaÂkona obsahuje

a) parcelnõÂ cÏõÂsla a druh pozemkuÊ podle katastru ne-
movitostõÂ, jichzÏ se deÏlenõÂ nebo scelenõÂ tyÂkaÂ,

b) urcÏenõÂ novyÂch hranic pozemkuÊ s vyznacÏenõÂm prÏõÂ-
stupu z verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ pozemnõÂ komunikace ke
kazÏdeÂmu pozemku.

(2) RozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo scelovaÂnõÂ pozemkuÊ
daÂle obsahuje podmõÂnky, kteryÂmi se zabezpecÏõÂ

a) soulad s cõÂli a uÂkoly uÂzemnõÂho plaÂnovaÂnõÂ, zejmeÂna
s uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentacõÂ,

b) podmõÂnky a pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvaznyÂch
stanovisek dotcÏenyÂch orgaÂnuÊ ,

c) ochrana praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ vztahu-
jõÂcõÂch se k nemovitostem.

(3) GrafickaÂ prÏõÂloha rozhodnutõÂ o deÏlenõÂ nebo
scelovaÂnõÂ pozemkuÊ , oveÏrÏenaÂ stavebnõÂm uÂrÏadem, obsa-
huje situacÏnõÂ vyÂkres soucÏasneÂho stavu uÂzemõÂ v meÏrÏõÂtku
katastraÂlnõÂ mapy s vyznacÏenõÂm novyÂch hranic po-
zemkuÊ a prÏõÂstupu z verÏejneÏ prÏõÂstupneÂ pozemnõÂ komu-
nikace na kazÏdyÂ noveÏ vytvorÏenyÂ pozemek.

§ 13

RozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu

(1) RozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu kromeÏ obec-
nyÂch naÂlezÏitostõÂ rozhodnutõÂ2) a naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch
v § 92 stavebnõÂho zaÂkona obsahuje

a) oznacÏenõÂ chraÂneÏneÂ stavby, zarÏõÂzenõÂ cÏi uÂzemõÂ a par-
celnõÂ cÏõÂsla a druh pozemkuÊ podle katastru nemo-
vitostõÂ, na nichzÏ se ochranneÂ paÂsmo zrÏizuje,

b) stanovenõÂ zaÂkazuÊ nebo omezenõÂ neÏkteryÂch cÏin-
nostõÂ z duÊvoduÊ ochrany zÏivota, verÏejneÂho zdravõÂ
a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed negativnõÂmi uÂcÏinky
provozu pruÊmyslovyÂch, zemeÏdeÏlskyÂch, doprav-
nõÂch a jinyÂch staveb nebo z duÊvoduÊ ochrany sta-
veb a zarÏõÂzenõÂ prÏed negativnõÂmi vlivy okolõÂ,

c) dobu platnosti rozhodnutõÂ, pokud je mozÏno ji
prÏedem stanovit.

(2) RozhodnutõÂ o ochranneÂm paÂsmu daÂle obsa-
huje podmõÂnky, kteryÂmi se zabezpecÏõÂ

a) soulad s cõÂli a uÂkoly uÂzemnõÂho plaÂnovaÂnõÂ, zejmeÂna
s uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentacõÂ,

b) podmõÂnky a pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂvaznyÂch
stanovisek dotcÏenyÂch orgaÂnuÊ ,

c) ochrana praÂv a praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmuÊ vztahu-
jõÂcõÂch se k nemovitostem.

(3) GrafickaÂ prÏõÂloha rozhodnutõÂ o ochranneÂm
paÂsmu, oveÏrÏenaÂ stavebnõÂm uÂrÏadem, obsahuje vyÂkres
soucÏasneÂho stavu uÂzemõÂ v meÏrÏõÂtku katastraÂlnõÂ mapy
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s vyznacÏenõÂm hranic ochranneÂho paÂsma a chraÂneÏnyÂch
staveb, zarÏõÂzenõÂ a pozemkuÊ . U ochrannyÂch paÂsem li-
niovyÂch staveb delsÏõÂch nezÏ 1 000 m a staveb zvlaÂsÏt'
rozsaÂhlyÂch se doplnõÂ uvedeneÂ uÂdaje na mapoveÂm pod-
kladeÏ v meÏrÏõÂtku 1 : 10 000 azÏ 1 : 50 000.

CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ

ZJEDNODUSÏENEÂ UÂ ZEMNIÂ RÏ IÂZENIÂ

§ 14

Informace o naÂvrhu vyÂroku rozhodnutõÂ
ve zjednodusÏeneÂm uÂzemnõÂm rÏõÂzenõÂ

(K § 95 odst. 6 stavebnõÂho zaÂkona)

(1) Informace o naÂvrhu vyÂroku rozhodnutõÂ, ktereÂ
maÂ byÂt vydaÂno ve zjednodusÏeneÂm uÂzemnõÂm rÏõÂzenõÂ, ob-
sahuje

a) naÂvrh vyÂroku prÏõÂslusÏneÂho uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ,

b) upozorneÏnõÂ o zpuÊ sobu a lhuÊ taÂch podaÂvaÂnõÂ naÂmi-
tek uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ a prÏipomõÂnek verÏejnosti,

c) upozorneÏnõÂ, kdy a kde je mozÏneÂ do podkladuÊ na-
hleÂdnout.

(2) SoucÏaÂstõÂ informace je grafickeÂ vyjaÂdrÏenõÂ zaÂ-
meÏru obsahujõÂcõÂ obdobneÂ naÂlezÏitosti uvedeneÂ v ustano-
venõÂ § 9 odst. 5, § 10 odst. 5, § 11 odst. 5 nebo § 12
odst. 3.

CÏ AÂ ST CÏ TVRTAÂ

UÂ ZEMNIÂ SOUHLAS

§ 15

OznaÂmenõÂ o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ k vydaÂnõÂ uÂzemnõÂho
souhlasu

(K § 96 odst. 8 stavebnõÂho zaÂkona)

(1) OznaÂmenõÂ o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ k vydaÂnõÂ uÂzem-
nõÂho souhlasu se podaÂvaÂ na formulaÂrÏi, jehozÏ obsahoveÂ
naÂlezÏitosti jsou stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 9 k teÂto vyhlaÂsÏce.

(2) ZÏ adatel v oznaÂmenõÂ o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ uvede
uÂdaje k posouzenõÂ, zÏe jsou splneÏny podmõÂnky pro vy-
daÂnõÂ uÂzemnõÂho souhlasu mõÂsto uÂzemnõÂho rozhodnutõÂ
stanoveneÂ v § 96 odst. 1 a 2 stavebnõÂho zaÂkona.

(3) K oznaÂmenõÂ zaÂmeÏru v uÂzemõÂ se prÏipojõÂ gra-
fickeÂ prÏõÂlohy uvedeneÂ v cÏaÂsti B formulaÂrÏe oznaÂmenõÂ
o zaÂmeÏru v uÂzemõÂ k vydaÂnõÂ uÂzemnõÂho souhlasu (prÏõÂ-
loha cÏ. 9 k teÂto vyhlaÂsÏce).

(4) GrafickeÂ prÏõÂlohy podle odstavce 3 se prÏiklaÂdajõÂ

ve dvou vyhotovenõÂch, a nenõÂ-li stavebnõÂm uÂrÏadem
obecnõÂ uÂrÏad v mõÂsteÏ zaÂmeÏru, ve trÏech vyhotovenõÂch.

CÏ AÂ ST PAÂ TAÂ

VERÏ EJNOPRAÂVNIÂ SMLOUVA

(K § 78 odst. 4 stavebnõÂho zaÂkona)

§ 16

(1) VerÏejnopraÂvnõÂ smlouva obsahuje oznacÏenõÂ
smluvnõÂch stran a oznacÏenõÂ trÏetõÂch osob, kteryÂmi jsou
osoby, ktereÂ by byly uÂcÏastnõÂky uÂzemnõÂho rÏõÂzenõÂ.

(2) VerÏejnopraÂvnõÂ smlouva nahrazujõÂcõÂ uÂzemnõÂ
rozhodnutõÂ obsahuje daÂle v prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ o

a) umõÂsteÏnõÂ stavby obdobneÂ naÂlezÏitosti jako naÂlezÏi-
tosti stanoveneÂ v § 9 odst. 1 a 2; jejõÂ grafickaÂ prÏõÂ-
loha maÂ naÂlezÏitosti stanoveneÂ v § 9 odst. 5,

b) zmeÏneÏ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ obdobneÂ naÂlezÏitosti jako naÂ-
lezÏitosti stanoveneÂ v § 10 odst. 1 a 2; jejõÂ grafickaÂ
prÏõÂloha maÂ naÂlezÏitosti stanoveneÂ v § 10 odst. 5,

c) zmeÏneÏ stavby obdobneÂ naÂlezÏitosti jako naÂlezÏitosti
stanoveneÂ v § 11 odst. 1 a 2; jejõÂ grafickaÂ prÏõÂloha
maÂ naÂlezÏitosti stanoveneÂ v § 11 odst. 5.

CÏ AÂ ST SÏ ESTAÂ

UÂ ZEMNIÂ OPATRÏ ENIÂ

§ 17

UÂ zemnõÂ opatrÏenõÂ o stavebnõÂ uzaÂveÏrÏe

(K § 99 odst. 2 stavebnõÂho zaÂkona)

(1) UÂ zemnõÂ opatrÏenõÂ o stavebnõÂ uzaÂveÏrÏe obsahuje

a) vymezenõÂ uÂzemõÂ s uvedenõÂm parcelnõÂch cÏõÂsel po-
zemkuÊ a staveb na nich podle katastru nemovi-
tostõÂ, pro ktereÂ platõÂ stavebnõÂ uzaÂveÏra,

b) rozsah a obsah omezenõÂ nebo zaÂkazu stavebnõÂ cÏin-
nosti,

c) podmõÂnky vyplyÂvajõÂcõÂ ze stanovisek dotcÏenyÂch
orgaÂnuÊ ,

d) dobu trvaÂnõÂ stavebnõÂ uzaÂveÏry, je-li ji mozÏno
prÏedem stanovit.

(2) SoucÏaÂstõÂ uÂzemnõÂho opatrÏenõÂ o stavebnõÂ uzaÂ-
veÏrÏe je oveÏrÏenyÂ vyÂkres na kopii katastraÂlnõÂ mapy3) s vy-
znacÏenõÂm uÂzemõÂ, pro ktereÂ platõÂ stavebnõÂ uzaÂveÏra.

(3) TyÂkaÂ-li se uÂzemnõÂ opatrÏenõÂ o stavebnõÂ uzaÂveÏrÏe
zvlaÂsÏt' rozsaÂhleÂho uÂzemõÂ, nahradõÂ se uÂdaj podle od-
stavce 1 põÂsm. a) popisem dotcÏeneÂho uÂzemõÂ a jeho hra-
nic a prÏõÂloha podle odstavce 2 se nahradõÂ mapovyÂm
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podkladem v meÏrÏõÂtku 1 : 5 000 s vyznacÏenõÂm uÂzemõÂ,
pro ktereÂ platõÂ stavebnõÂ uzaÂveÏra.

§ 18

UÂ zemnõÂ opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ

(K § 100 odst. 3 stavebnõÂho zaÂkona)

(1) UÂ zemnõÂ opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ obsahuje

a) vymezenõÂ uÂzemõÂ s uvedenõÂm pozemkuÊ a staveb na
nich podle katastru nemovitostõÂ, pro ktereÂ platõÂ
opatrÏenõÂ o asanaci,

b) seznam pozemkuÊ , ktereÂ musõÂ byÂt upraveny nebo
zabezpecÏeny s uvedenõÂm zpuÊ sobu provedenõÂ,

c) seznam staveb a zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ musõÂ byÂt odstra-
neÏny, zabezpecÏeny nebo upraveny s uvedenõÂm
zpuÊ sobu provedenõÂ,

d) stanovenõÂ uÂzemnõÂch, stavebneÏ technickyÂch a bez-
pecÏnostnõÂch podmõÂnek pro provaÂdeÏnõÂ asanace
uÂzemõÂ,

e) stanovenõÂ uÂzemnõÂch, architektonickyÂch a urbanis-
tickyÂch podmõÂnek pro budoucõÂ vyuzÏitõÂ uÂzemõÂ,

f) podmõÂnky vyplyÂvajõÂcõÂ ze stanovisek dotcÏenyÂch
orgaÂnuÊ .

(2) V uÂzemnõÂm opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ se oznacÏõÂ
uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentace, kteraÂ v dotcÏeneÂm
uÂzemõÂ pozbyÂvaÂ uÂcÏinnosti, a vymezõÂ uÂzemõÂ, ve ktereÂm
pozbyÂvaÂ uÂcÏinnosti (§ 100 odst. 4 stavebnõÂho zaÂkona).

(3) SoucÏaÂstõÂ uÂzemnõÂho opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ je
oveÏrÏenyÂ vyÂkres na kopii katastraÂlnõÂ mapy3) s vyznacÏe-
nõÂm uÂzemõÂ, ktereÂho se opatrÏenõÂ o asanaci tyÂkaÂ.

(4) TyÂkaÂ-li se uÂzemnõÂ opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ
zvlaÂsÏt' rozsaÂhleÂho uÂzemõÂ, nahradõÂ se uÂdaj podle od-
stavce 1 põÂsm. a) popisem dotcÏeneÂho uÂzemõÂ a jeho hra-
nic a prÏõÂloha podle odstavce 3 se nahradõÂ mapovyÂm
podkladem v meÏrÏõÂtku 1 : 5 000 s vyznacÏenõÂm uÂzemõÂ,
ktereÂho se opatrÏenõÂ o asanaci uÂzemõÂ tyÂkaÂ.

CÏ AÂ ST SEDMAÂ

UÂ CÏ INNOST

§ 19

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:

Mgr. GandalovicÏ v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 503/2006 Sb.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006Strana 7000 CÏ aÂstka 163



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006CÏ aÂstka 163 Strana 7001



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006Strana 7002 CÏ aÂstka 163



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006CÏ aÂstka 163 Strana 7003



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006Strana 7004 CÏ aÂstka 163



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 503 / 2006CÏ aÂstka 163 Strana 7005
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