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Stavět by od Nového roku mělo být jednodušší
Ivana Otřísalová 

Stavba vodovodu bez staveb-
ního povolení už nepatří do sci-
ence fiction. Alespoň se nás
o tom snaží přesvědčit novela
stavebního zákona, která bude
účinná od 1. ledna příštího roku.

Vláda jako předkladatel novely
zákona si od provedených změn
slibuje hlavně konkretizaci jed-
notlivých dosud ne příliš detailně
upravených nástrojů stavebního
práva, které způsobovaly rozpory
ve výkladu i mezi jednotlivými

stavebními úřady. Budoucí sta-
vebníci by tak neměli již tápat,
ale zákon by jim měl poskytnout
srozumitelný návod, jak před za-
početím stavby postupovat. 

Novela zákona však nejen
upřesňuje nejasné pojmy, ale mě-
la by zjednodušit i samotný prů-
běh řízení. S tím souvisí jedna
z podstatných změn, a to rozšíře-
ní seznamu staveb a stavebních
úprav, pro které územní rozhod-
nutí, případně stavební povolení,
již vůbec nebude potřeba. 

Bazén už postavíme
bez povolení

Pokud si tedy budete chtít po-
stavit na zahradě svého rodinné-
ho domu hospodářské stavení se
sklípkem na skladování zeleniny,
garáž nebo třeba i bazén, nebude
návštěva nejbližšího stavebního

úřadu nutná. To však automatic-
ky neznamená, že stavba, která
nevyžaduje stavební povolení ne-
bo ohlášení, nepodléhá povin-
nosti mít územní rozhodnutí ne-
bo v případě menších staveb
nebo stavebních úprav územní
souhlas. To platí například o in-
ženýrských sítích, tedy vodovod-
ních, kanalizačních, telefonních
či elektrických přípojkách, nebo
o malých solárních elektrárnách
s výkonem do 20 kW. 

Pokud však bude stavba i přes
nově benevolentnější přístup vy-
žadovat územní rozhodnutí, pří-
padně stavební povolení, nezou-
fejte si. Rozhodně už nebude
třeba usilovně studovat zákon,
abyste se vyhnuli zbytečné ad-
ministrativní zátěži nebo naopak
neriskovali případný postih za
provádění stavby bez správního
povolení. 

V případě nejasností se ne-
zdráhejte obrátit na nejbližší sta-
vební úřad, kde by měli kvalifi-
kovaní úředníci všechny vaše
pochybnosti rozptýlit. 

Novela stavebního zákona to-
tiž pamatuje i na ně a na jejich
odborné dovednosti a schopnos-
ti. Od Nového roku budou muset
zaměstnanci stavebních úřadů
splňovat předpoklady k výkonu
své funkce ve formě určitého
stupně vzdělání a potřebné délky
praxe v oboru.

Využít
alternativní řešení

Samotný průběh územního
nebo stavebního řízení by měl
být hladší a mělo by se zamezit
zbytečným průtahům. K získání
větší flexibility při výběru formy

povolení k umístění nebo prove-
dení stavby nám stavební zákon
poskytuje větší škálu prostřed-
ků, z nichž některé byly dopo-
sud pouze jeho doplňkem. Jak
ale praxe ukázala, jde o velmi
využívané druhy stavebně-povo-
lovacích dokumentů. Oč jde
konkrétně? 

Hovoříme o veřejnoprávních
smlouvách nebo certifikátech
autorizovaného inspektora. Za-
tímco veřejnoprávní smlouva
může nahradit nejen územní
rozhodnutí, ale i stavební povo-
lení, certifikát autorizovaného

inspektora lze využít jen v pří-
padě takzvaného zkráceného
stavebního řízení. 

Jak již název napovídá, mělo
by být povolení ve formě takové-
ho certifikátu vydáno rychleji
než standardní stavební povole-
ní, abychom mohli co nejdříve
započít se stavbou. Novela se
však zároveň postarala o zpřís-
nění podmínek, aby certifikát ne-
bylo možné zneužít.

Informovat
účastníky řízení

Z důvodu větší průhlednosti ří-

zení se tak bude záměr stavby
v podobě certifikátu zveřejňovat
na úřední desce stavebního úřa-
du, aby všichni případní účastní-
ci řízení byli obeznámeni s plá-
novanou výstavbou a mohli –
v případě nesouhlasu – stavbě
snadno zabránit. 

Pokud by se je stavebník snažil
obejít, stačí, aby takto opomenu-
tá osoba, která by jinak byla
účastníkem stavebního řízení
(což může být například soused),
v určité lhůtě po zveřejnění certi-
fikátu proti němu podala námit-
ku. Takový krok zpravidla v pří-

padě oprávněnosti námitky zna-
mená pro plánovaný projekt
stopku a řízení se musí opakovat
od samého počátku. 

Veřejnoprávní smlouva je pro-
ti tomu v podstatě dvoustrannou
dohodou o podmínkách výstav-
by. I v tomto případě se musí
zohlednit osoby, které by jinak
byly účastníky řízení, a jejich
souhlas musí být součástí smlou-
vy. 

Pokud by byly opomenuty,
smlouva nikdy nebude účinnou
a stavebník nebude moci se stav-
bou započít. Problémem veřej-
noprávní smlouvy byla dosud
pouze její chabá úprava ve sta-
vebním zákoně, kvůli níž se
spousta žadatelů o územní roz-
hodnutí nebo stavební povolení
obávala tento postup využít. Ny-
ní se předpokládá, že bude ze
strany budoucích stavebníků vy-
užívána častěji a četností bude
konkurovat klasickým správním
povolením. 

Novela se
dotkne každého

Na závěr je třeba dodat, že no-
vela stavebního zákona je pojata
tak komplexně, že se v podstatě
dotkne každého občana, ať již
v pozici stavebníka nebo osoby
dotčené plánovanou stavbou. 

Není nutné se ničeho obávat,
ale naopak se vyplatí seznámit
se základními právy, která nám
stavební zákon ve své nové po-
době poskytuje, abychom přede-
šli pozdějším zbytečným spo-
rům.

(Autorka působí
v advokátní kanceláři

bpv Braun Partners, s. r. o.)

Průběh stavebního řízení by měl být hladší a mělo by se zamezit zbytečným průtahům.
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Žižkovské nádraží
přestane hyzdit tvář Prahy

Prostory po bývalém náklado-
vém nádraží na Žižkově vzbuzu-
jí už několik let vášnivé diskuse
odborníků a představitelů měst-
ské a státní správy o charakteru
rozsáhlého území v katastrálním
území Žižkova a v neposlední řa-
dě i o míře památkové ochrany,
již si tato oblast zasluhuje. 

Někdejší centrum nákladní
dopravy pražské metropole dnes
reprezentují většinou zchátralé
skladištní budovy, mezi nimiž se
táhnou trávou zarostlé koleje.
Lze tedy jenom přivítat, že i v té-
to lokalitě se snad blýsklo na lep-
ší časy.

Bytový, komerční, kulturní
a rekreační komplex, který má
revitalizací bývalého nádraží na
tomto místě vzniknout, je poku-
sem vytvořit úplně novou, mo-
derní, městskou část v Praze 3.
Jde o bezesporu velkorysý pro-

jekt, který je kombinací byto-
vých domů, hotelu, obchodního
centra s rozsáhlou občanskou vy-
baveností, administrativních ob-
jektů a rozlehlých parkových
ploch tvořících více než 65 % ce-
lého projektu.

Nejdříve postaví hotel
a obchodní centrum

Vzhledem k rozsáhlosti pro-
jektu navrhl investor (firma CCZ,
a. s.) rozdělit stavbu do několika
etap. První etapa zahrnuje vý-
stavbu hotelu, dvou rezidenčních
bytových domů, obchodního
centra a dvou administrativních
budov přivrácených do ulice Jana
Želivského. 

Výstavba dalších dvou admi-
nistrativních budov je plánována
až v dalších etapách. 

Obchodní centrum má formu
městské pasáže s galeriemi, tolik

typickou pro pražské prostředí.
Kancelářské budovy umístěné na
jižní a jihozápadní straně území
vyhlížejí na zelené střechy ob-
chodního centra a na nový veřej-
ný park. 

Bytové domy orientované na
severní straně projektu umožňu-
jí z vyšších pater pohledy smě-
rem na centrum města a rozlehlé
zelené plochy okolí. 

Každá z částí bytového domu
má ve vnitrobloku vlastní vy-
výšenou zahradu, která vytváří
příjemné prostředí a zachovává
soukromí svých obyvatel v nad-
zemních podlažích. 

První etapa výstavby bytové-
ho, komerčního, kulturního a re-
kreačního komplexu na bývalém
nákladovém nádraží na Žižkově,
která by měla být dokončena do
roku 2017, spolkne investice ve
výši 250 miliónů eur.

Družstevní bydlení
už i v nových domech

Řešení bytového problému li-
dem, kteří nedosáhnou na hypo-
téku nebo nechtějí mít byt v pří-
mém vlastnictví, nabízí družstvo
Coop Development, které začí-
ná stavět v několika lokalitách
v Česku družstevní byty, v nichž
se kombinuje nájemní vztah
s právem na budoucí vlastnictví.

Družstevník je členem druž-
stva, které jím užívaný byt vlast-
ní. Žadatelem o úvěr je proto
družstvo a člen družstva se díky
tomu nemusí sám zadlužovat ani
nikomu prokazovat svůj příjem. 

„Družstevník složí pouze člen-
ský vklad, standardně ve výši 25
až 30 % ceny bytu, a zbytek ce-
ny pak splácí formou měsíčních
splátek. Forma družstevního
vlastnictví tak může oslovit mi-
mo jiné ty zájemce, kteří nejsou

v takové ekonomické situaci, aby
si mohli byt v osobním vlastnic-
tví dovolit,“ říká Anna Ježková,
předsedkyně družstva Coop De-
velopment. 

Družstevní bydlení je tradiční
formou bydlení, která však byla
v posledních letech v České re-
publice spíše přehlížena a kladl se
větší důraz na přímé vlastnictví.

Zajištění bydlení formou člen-
ství v bytovém družstvu má ně-
kolik výhod. „Je to především
způsob financování, obvykle niž-
ší cena, snazší správa bytu jako
části družstevního domu a také
jednodušší, rychlejší a levnější
nakládání s členstvím v družstvu,
např. převodem členských práv
a povinností na nového člena
družstva včetně práva nájmu by-
tu,“ upřesňuje Aleš Kocourek, vý-

konný ředitel Coop Development.
Zdrojem financí pro výstavbu,
kterou plně zajišťuje bytové druž-
stvo, je kombinace členských
vkladů a úvěru financující banky.
Zájemce o družstevní byt tak mu-
sí zaplatit členský vklad. 

Zbytek ceny bytu, garáže či
dalších nebytových prostor pak
splácí měsíčními úhradami jako
součást nájemného.

Stranu připravil
Karel Kvapil

Novela stavebního
zákona je pojata
tak komplexně, že
se v podstatě dotkne
každého občana


