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JAK APLIKOVAT STAVEBNÍ ZÁKON   
DLE AKTUÁLNÍCH ROZSUDKŮ SPRÁVNÍCH SOUDŮ do roku 2017 

 
3. 5. 2018 

 
Číslo akce 10020099 

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

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

 
Lektor  Dr. Jana Řezníčková 

 
Určeno 

 
 

Anotace 

Seminář je určen pro úředníky samosprávných územních celků, zejména pro 
pracovníky stavebních úřadů, projektanty a ostatní pracovníky ve výstavbě.  
 
Cílem semináře je seznámit posluchače s velkou novelizací stavebního zákona 
(SZ) v praxi na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Vysvětleny 
budou změny jednotlivých ustanovení stavebního zákona a důsledky této 
novelizace na postupy stavebníků a stavebních úřadů. Budou diskutovány též 
změny prováděcích vyhlášek ve vazbě na velkou novelu SZ. 
 

Program Aplikace stavebního zákona podle nejnovějších rozsudků správních soudů 
z roku 2014, 2015 a 2016 a 2017, které řeší 
1. Pojmy stavebního zákona 

a) vznik stavby 
b) zánik stavby 
c) proluka 
d) šetrnost k sousedství 

2. § 85 - Účastenství v územním a stavebním řízení   
a) základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem Imise 
b) přímé dotčení 
c) úmrtí účastníka řízení - dědicové 
d) držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo-    (hypotéka), 

právo stavby 
e) Insolvenční správce 

3. § 89 Námitky v územním a stavebním řízení:  
a) stavebně technické – odstupy, oslunění, zastínění pozemku 
b) občansko-právní - pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní 

hodnota nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení 
výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, 
hluk, úbytek oblohové dostatečnosti, znehodnocení majetku 

c) požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na 
pozemku rodinného domu, šetrnost k sousedství, obtěžování 
pohledem, narušení osobnostních práv 

d) existence nebo rozsahu vlastnického práva: § 85 – účastenství            
a námitky  

4. Rozsudky k otázkám umísťování sítí – věcná břemena, 
spoluvlastnictví pozemku, plánovací smlouva, smlouva                  
o smlouvě budoucí 
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5. Územní souhlas, souhlas s ohlášením a všechny další souhlasy – 
právní povaha, opravné prostředky, přezkum podle § 156 
správního řádu, žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu 
podle § 82  

6. Rozsudky k § 129 stavebního zákona – odstranění stavby, 
dodatečné povolení: předpoklady zahájení řízení o odstranění stavby, 
žádost o dodatečné povolení stavby 

7. Veřejnoprávní smlouvy (uzavírání, účinnost, třetí osoby) 
8. Řešení konkrétních situací v rozhodovací činnosti stavebních 

úřadů, diskuze, dotazy 
 

Časový 
harmonogram 

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

 
Organizační 

pokyny 

 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem 
nejpozději do 2. 5. 2018. 
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 10020099.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


