
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 
 

STAVEBNÍ DOZOR, ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU 
A ŘÍZENÍ O ČERNÝCH STAVBÁCH  

S DŮRAZEM NA APLIKACI SPRÁVNÍHO ŘÁDU 
 

25. 4. 2017 
 

Číslo akce  10020049 
Místo konání   Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce  Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace  Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena  1815 Kč včetně DPH  

Odborný garant 
Lektor 

  Ing. Miroslav Vohlídal  
  Ing. arch. Petra Nacu 

Určeno Seminář je určen zejména pracovníkům, stavebních úřadů, dotčeným 
orgánům, investorům a zaměstnancům projektových a inženýrských 
organizací. 
Seminář je zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů. 

Program   právní předpisy vztahující se k projednávanému tématu 
 pojmy stavba, terénní úpravy a zařízení 
 pojem „veřejný zájem“, ochrana veřejného zájmu podle stavebního 

zákona 
 zmocnění stavebního úřadu k úkonům ve veřejném zájmu 
 kontrolní prohlídka stavby 

o případy, ve kterých se provádí prohlídka 
o právo nařídit x povinnost provést kontrolní prohlídku 
o zjištění sledované skutečnosti 
o prováděné stavby a existující dokončené stavby 
o účastníci 
o evidence kontrolních prohlídek 
o schválení změny stavby před jejím dokončením 
o závady, nařízení zjednání nápravy 
o rozhodnutí o nařízení zjednání nápravy, lhůta ke splnění povinnosti 

 neodkladné odstranění stavby 
 nutné zabezpečovací práce 
 nezbytné úpravy 

o komu se nařizují 
o druhy nezbytných úprav 

 údržba staveb 
 vyklizení stavby 

o v jakých případech se nařizuje a komu 
o nebezpečí z prodlení 

 opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 
o v jakých případech se ukládá 
o práva a povinnosti účastníků 

 účastníci řízení, námitky účastníků 
 státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
 vstupy na pozemky a do staveb 
 pořádková pokuta 
 povinnosti stavebního úřadu při vyhledávání příp. zjištění existence „černé 

stavby“, podnět k zahájení řízení z moci úřední 
 zjištění černé stavby, terénní úpravy nebo zařízení 
 nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

o stavby ohrožující veřejný zájem 
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o stavby realizované bez povolení anebo v rozporu s povolením 
o stavby, u nichž bylo povolení zrušeno 
o stavby ve volném režimu odporující závaznému právnímu předpisu 
o stavby dočasné, u kterých uplynula doba dočasnosti 

 řízení o odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 
o průběh řízení v prvním stupni s důrazem na jednotlivé úkony dle 

správního řádu 
o dokazování 
o účastníci řízení 
o způsoby, jakými lze ukončit řízení o nařízení odstranění stavby (řízení 

vedené z moci úřední) 
 řízení o dodatečném povolení stavby, terénních úprav a zařízení 

o průběh řízení v prvním stupni s důrazem na jednotlivé úkony dle 
správního řádu a požadavky stavebního zákona 

o dokazování 
o účastníci řízení 
o vztah k řízení o nařízení odstranění stavby 
o způsoby, jakými lze ukončit řízení o dodatečném povolení stavby (řízení 

o žádosti) 
 obnovení předcházejícího stavu stavby 
 podmínky povolení nebo nařízení odstranění stavby 
 přezkum rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve věci nařízení 

odstranění stavby nebo dodatečného povolení stavby 
 

Časový 
harmonogram 

 8,30 –  9,00 hod.  prezence 
 9,00 - 14,00 hod.  odborný program  
 

Organizační 
pokyny 

Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem 
nejpozději do 23. 4. 2017. 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
 nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice 
 e-mail: buchtova@dtpce.cz 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank  
Pardubice, variabilní symbol 10020049.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


