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VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 
garantem:    JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.Dr. 

 

 
V současné době byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválena velká novela stavebního zákona, nyní 

čeká na podpis prezidenta ČR.  

NOVELA SE VÝZNAMNĚ DOTKNE JAK ČINNOSTI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ, TAK OBCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍKŮ.  

Seminář odborně garantuje a primárně povede JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., který je držitelem celojustičního 

ocenění Právník roku 2015�v kategorii správní právo a který působí jako advokát se zaměřením mj. na oblast stavebního 

práva či práva životního prostředí. Doktor Kadečka je též členem Legislativní rady vlády České republiky a dalších 

odborných a poradních orgánů, přičemž zejména problematika správního práva je předmětem též jeho pedagogické  

a publikační činnosti. Společně s doktorem Kadečkou se role seminarizujícího ujme též Mgr. et Mgr. Michal Bouška, který 

dlouhodobě působí v KVB advokátní kanceláři s.r.o., kde se zaměřuje na veřejné právo, a který se podílel na přípravě 

zpravodajských zpráv pro Legislativní radu vlády k předmětné novele stavebního zákona. 

 
Tematicky se seminář zaměří na následující změny v oblasti: 
 

1. Územního plánování 

 Možnost investora nechat zpracovat územní studii (urychlení přípravy území pro realizaci záměru) 
 Možnost zastupitelstva obce rozhodnout o pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu 
 Zkrácené pořizování aktualizace zásad územního rozvoje krajů a změn územních plánů a regulačních plánů, 

nevyžaduje-li se řešení ve variantách 
 Zavedení možnosti zrušit kolidující část územního plánu krajským úřadem v případě, že se u liniových staveb 

prokáže, že je objektivně nelze v nezastavěném území umístit do koridoru vymezeného v územním plánu (např. 
na podkladě geologického průzkumu) 

 Zkrácení lhůt pro podání návrhu na přezkum nebo na zrušení opatření obecné povahy na 1 rok ode dne nabytí 
jeho účinnosti 

 Zveřejňování úplného znění po aktualizaci nebo změně územně plánovací dokumentace  
 Zavedení povinnosti zveřejnit na internetu dokumenty územního plánování 
 Větší využitelnost informací o území pro orgány veřejné správy 
 Uplatňování závazného stanoviska orgány územního plánování 
 Upřesnění § 18 odst. 5 k umísťování staveb v nezastavěném území 

2. Územního rozhodování a stavebního řádu 

 Rozšíření okruhu staveb nevyžadujících rozhodnutí či opatření stavebního úřadu 
 Společné povolení pro realizaci záměru 
 Integrace posuzování vlivů na životní prostředí do územního a společného řízení 
 Dílčí úpravy v procesních postupech stavebních úřadů 
 Dokládání (soukromoprávního) oprávnění k umístění a provedení stavby 
 Specifikace náležitostí závazných stanovisek dotčených orgánů uplatňovaných ve správních řízeních dle § 149 

správního řádu 

 Upřesnění správních úkonů prováděných k uvádění staveb do užívání (kolaudace), znovuzavedení kolaudačního 

rozhodnutí 
 

Termín :  úterý – 12. září 2017, začátek v 9:00 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin 

Lektoři :  JUDr. Stanislav Kadečka , Ph.D ;    Mgr. et Mgr. Michal Bouška  

Místo konání :  Klub kultury Uherské Hradiště,            mapka na stránkách www.jvn.cz 

Zálohová platba : 2.099 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.735 Kč bez DPH) 

Variabilní symbol:  817, číslo účtu 155473240/0300 , ČSOB a.s. 
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