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1 Jezírkové rostliny - Široký sortiment
2 Download free eBook

Switch from Email Marketing to Marketing Automation and Personalize All Channels. salesmanago.com

3 Dovolená Alanya - výhodně
4 iRobot Roomba

Pestrá škála bahenních rostlin. Máme vše pro jezírka! jezirka-eshop.cz

Vybírejte z nejlevnějších nabídek od 300 cestovek. Máme stejné slevy i akce! dovolena.invia.cz

Nejprodávanější robotické vysavače roboticky-vysavac.cz
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Jaká povolení potřebujete pro stavbu rodinného
domu?
10. srpna 2018 (https://faei.cz/jaka-povoleni-potrebujete-pro-stavbu-rodinneho-domu/)
Mgr. Ing. Pavlína Tejralová
Poradna (https://faei.cz/zanr/poradna/)
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199 Kč

399 Kč

999 Kč

2 499 Kč

399 Kč

Pro realizaci stavby ve smyslu stavebního zákona je až na výjimky

nutné získat povolení umístění stavby (v územním řízení či zjednodušeném územním řízení) a

navazující povolení realizace stavby (ve stavebním řízení). Výsledkem územního a stavebního řízení je
v ideálním případě vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. To platí ale pouze v obecné
rovině.

1 599 Kč

Bambule.cz
Nejčtenější

Doporučeno

Nejnovější

Drobná autonehoda?
Neztrácejte hlavu a dodržte
šest jednoduchých pravidel

(/drobna-autonehoda-neztracejte-hlavu-adodrzte-sest-jednoduchych-pravidel)
Dress code je povinný i ve
vedru, jinak hrozí vyhazov

(/dress-code-je-povinny-i-ve-vedru-jinak-hrozivyhazov)
Brigádníky nenaláká ani 150
korun na hodinu

Realizaci stavby svépomocí je podmíněna tím, že musí jít o stavební záměr, pro který stavební zákon
svépomoc umožňuje. Foto: Pixabay

(/brigadniky-nenalaka-ani-150-korun-na-hodinu)

Zjednodušený přístup
Pro realizaci stavby rodinného domu však bude praktické zvážit, zda stavební záměr nesplňuje podmínky

pro využití tzv. zjednodušených postupů pro umisťování a povolování staveb, která získání potřebných

povolení značně urychlí. Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 totiž rozšířila okruh záměrů, pro které

Rozhovor

(/rozhovor-s-hypotekou-si-mnozi-koleduji-rikasef-partners-petr-borkovec)

může stavebník tyto zjednodušené postupy využít.

Zvláště u jednodušších staveb, např. menších rodinných domů, lze využití zjednodušených postupů pro
umisťování a povolování staveb jen doporučit. Zjednodušenými postupy jsou v tomto případě myšleny

územní souhlas (namísto územního rozhodnutí) a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
(namísto stavebního povolení).

Vydání územního souhlasu či souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního
záměru bude rychlejší než vydání
územního rozhodnutí či stavebního
povolení především proto, že se o nich

Předpoklady pro vydání územního souhlasu (např. to, že se
záměr musí nacházet v zastavěném území) a výčet záměrů,

„S hypotékou si mnozí
koledují,“ říká šéf Partners
Petr Borkovec

Rozhovor

„Nejsem fanda zbraní, ale
přípravu jejich regulace Brusel
nezvládl,“ říká
europoslankyně Dita …

(/rozhovor-nejsem-fanda-zbrani-ale-pripravujejich-regulace-brusel-nezvladl-rikaeuroposlankyne-dita-charanzova)
Infekci hepatitidy C šíří
desítky tisíc Čechů

pro které postačí územní souhlas namísto územního

rozhodnutí, stanoví stavební zákon v § 96 (rodinný dům
mezi ně bude patřit, pokud bude zároveň splňovat

(/infekci-hepatitidy-c-siri-desitky-tisic-cechu)

povolení především proto, že se o nich
nevede žádné řízení.

mezi ně bude patřit, pokud bude zároveň splňovat

podmínky pro ohlášení stavby, tj. bude se jednat o dům s
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jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše

dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, a to po novele již bez ohledu na velikost zastavěné plochy
stavby).

Územní souhlas je potom v tomto případě jedním z předpokladů pro následné vydání souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru.
Pozor na sousedy

Labranda Sandy Beach

Z praktického hlediska je na místě upozornit, že zjednodušené postupy jsou, mimo jiné, podmíněny

získáním souhlasů třetích osob, a to těch, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním

17 390 Kč 25 990 Kč
Korfu

dotčeno (souhlas musí mít navíc formu tzv. kvaliﬁkovaného souhlasu, tj. souhlasu vyznačeného na
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stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním rodinného domu přímo
situačním výkresu projektové dokumentace). Pokud stavebník souhlas těchto osob nezíská, nelze
zjednodušené postupy využít.

Právě využití zjednodušených postupů přináší významnou časovou úsporu. Stavební úřad má povinnost
vydat územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení o záměru (samozřejmě za předpokladu, že
splňuje předepsané náležitosti a je úplné).

Oznámení o záměru se už poté v územním řízení neprojednává. Doručením žadateli nabývá územní souhlas

právní moci. Totéž platí o navazujícím souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Pokud je totiž
ohlášení stavebníka úplné a v souladu s požadavky kladenými stavebním zákonem, vydá stavební úřad
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Pokud by rodinný dům nesplňoval podmínky pro využití zjednodušených postupů, budou se na vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v rámci územního a stavebního řízení

vztahovat lhůty stanovené stavebním zákonem, které zůstaly i po novele v rozsahu 60 dnů ode dne zahájení
územního či stavebního řízení, 90 dnů ve zvlášť složitých případech.
Svépomoc pod dohledem
Pokud jde o realizaci stavby svépomocí, ta je podmíněna tím, že musí jít o stavební záměr, pro který

stavební zákon svépomoc umožňuje (výčet nalezneme v § 160 odst. 3 stavebního zákona). Pokud bude pro

stavbu rodinného domu postačovat ohlášení (tedy nebude vyžadovat vydání stavebního povolení, ale bude

postačovat souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru v rámci zjednodušeného
postupu), může ji stavebník sám pro sebe realizovat svépomocí. Má ovšem povinnost zajistit stavební
dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Je navíc povinen zajistit odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím, tedy osoby, která má potřebnou autorizaci.
Autorka je advokátkou společnosti bpv BRAUN PARTNERS
(Redakčně upraveno)

Sdílet:
Poradna (https://faei.cz/zanr/poradna/)
Bydlení (https://faei.cz/category/bydleni/)
kvaliﬁkovaný souhlas (https://faei.cz/tag/kvaliﬁkovany-souhlas/)
stavební dozor (https://faei.cz/tag/stavebni-dozor/)
Stavební povolení (https://faei.cz/tag/stavebni-povoleni/)
stavební zákon (https://faei.cz/tag/stavebni-zakon/)
umístění stavby (https://faei.cz/tag/umisteni-stavby/) územní řízení (https://faei.cz/tag/uzemni-rizeni/)
zjednodušení stavební řízení (https://faei.cz/tag/zjednoduseni-stavebni-rizeni/)
Zobrazit 5 komentářů
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Visit Site

Jaký bude vývoj cen bytů v Praze?
Jak se budou v roce 2018 vyvíjet ceny bytů v Praze a co má na ceny vliv?

Další z rubriky Bydlení (https://faei.cz/category/bydleni/)
Reklama REMAX Alfa

Další informace

O půjčky na bydlení pro mladé je ohromný zájem. Stát chce
navýšit peníze v programu na miliardu (https://faei.cz/opujcky-na-bydleni-pro-mlade-je-ohromny-zajem-stat-chcenavysit-penize-v-programu-na-miliardu/)
(https://faei.cz/o-pujcky-nabydleni-pro-mlade-jeohromny-zajem-stat-chcenavysit-penize-v-programu-namiliardu/)

Státní fond rozvoje bydlení včera rozjel nový Program pro mladé. Lidé do 36 let
si mohli od včerejšího rána výhodně půjčit od státu na bydlení. Po bezmála
polovině peněz se doslova zaprášilo. Půjčka je dnes sice …

Pražané vydělávají na byt 17 let, déle než v Berlíně nebo
Vídni (https://faei.cz/prazane-vydelavaji-na-byt-17-letdele-nez-v-berline-nebo-vidni/)

(https://faei.cz/prazanevydelavaji-na-byt-17-let-deleNázor
nez-v-berline-nebo-vidni/)

Dostupnost nového bytu v českém hlavním městě je mnohem nižší než v
metropolích okolních států. Podle portálu Numbeo.com musí Pražan na byt
šetřit o několik let více, než lidé v Berlíně, Vídni či Bratislavě.

Jaká povolení potřebujete pro stavbu rodinného domu?
(https://faei.cz/jaka-povoleni-potrebujete-pro-stavburodinneho-domu/)

(https://faei.cz/jaka-povolenipotrebujete-pro-stavbuPoradna
rodinneho-domu/)

Pro realizaci stavby ve smyslu stavebního zákona je až na výjimky nutné získat
povolení umístění stavby (v územním řízení či zjednodušeném územním řízení)
a navazující povolení realizace stavby (ve stavebním …

Načíst další

Reklama

Jste vyšťaveni v práci? - Začněte podnikat v realitách.
Zvolte si vlastní pracovní tempo a nikoli tempo vašich nadřízených.
Reklama realitnikariera.cz

Navštívit web

Nejčtenější
Drobná autonehoda? Neztrácejte hlavu a dodržte šest
jednoduchých pravidel (https://faei.cz/drobnaautonehoda-neztracejte-hlavu-a-dodrzte-sestjednoduchych-pravidel/)
(https://faei.cz/drobnaautonehoda-neztracejte-hlavua-dodrzte-sest-jednoduchychpravidel/)

Dovolenkový čas běží naplno, řada lidí si nenechá ujít příležitost k
víkendovému výletu či dovolené v tuzemsku. Možná vyjedou i sváteční řidiči,
kteří mohou být nervózní, velmi snadno zazmatkovat a zavinit nehodu. …

Dress code je povinný i ve vedru, jinak hrozí vyhazov
(https://faei.cz/dress-code-je-povinny-i-ve-vedru-jinakhrozi-vyhazov/)

(https://faei.cz/dress-code-jepovinny-i-ve-vedru-jinak-hrozivyhazov/)

Pokud ﬁrma trvá na nošení dress codu, tedy předepsaného oblečení i v letních
vedrech, nemá zaměstnanec šanci se této povinnosti vyhnout, jakkoli mu to
může být nepříjemné. Za porušení ﬁremních předpisů může v …

vyhazov/)

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu
(https://faei.cz/brigadniky-nenalaka-ani-150-korun-nahodinu/)

(https://faei.cz/brigadnikynenalaka-ani-150-korun-nahodinu/)

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže
zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka
pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …

Načíst další
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Jste vyšťaveni v práci? - Začněte podnikat v realitách.
Zvolte si vlastní pracovní tempo a nikoli tempo vašich nadřízených.
Reklama realitnikariera.cz

Navštívit web

Doporučeno
Nic se pro vás v tuto chvíli nemění, uklidňuje své klienty
Aegon. Pojišťovnu koupila konkurence za čtyři miliardy
korun (https://faei.cz/nic-se-pro-vas-v-tuto-chvili-nemeniuklidnuje-sve-klienty-aegon-pojistovnu-koupilakonkurence-za-ctyri-miliardy-korun/)
(https://faei.cz/nic-se-pro-vasv-tuto-chvili-nemeniuklidnuje-sve-klienty-aegonpojistovnu-koupilakonkurence-za-ctyri-miliardykorun/)

Holanďané působící na českém a slovenském ﬁnančním trhu spolu uzavřeli
obchod. Pojišťovnu nizozemské ﬁnanční skupiny Aegon, která má na trhu
českého životního pojištění zhruba tříprocentní podíl, koupila …

Předběžné opatření slouží nejen k zajištění výživného
(https://faei.cz/predbezne-opatreni-slouzi-nejen-kzajisteni-vyzivneho/)

(https://faei.cz/predbezneopatreni-slouzi-nejen-kPoradna
zajisteni-vyzivneho/)

Často čteme nebo slýcháme, že soud vydal předběžné opatření. Co to vlastně
znamená? Název napovídá, že jde o rychlý a operativní krok, časově omezený a
předcházející rozsudku, který sice nemá jeho razanci, ale …

Známky: Mauritius je nejlepší investicí všech dob
(https://faei.cz/znamky-mauritius-je-nejlepsi-investicivsech-dob/)

(https://faei.cz/znamkymauritius-je-nejlepsi-investicivsech-dob/)

V roce 1847, kdy byly na ostrově Mauritius vytištěny první tamní poštovní
známky s nápisem POST OFFICE a podobiznou britské královny Viktorie, se
modrá prodávala ze dvě pence a červená za jednu penny. Dnes je …

Načíst další

Turecko čeká prudká recese, tvrdí
bankovní expert a prognostik John
Hardy
(https://faei.cz/turecko-ceka-prudka-recese-tvrdi-bankovni-expert-a-prognostikjohn-hardy/)

(https://faei.cz/turecko-ceka-prudka-recese-tvrdi-bankovni-expert-aprognostik-john-hardy/)
(https://faei.cz/turecko-ceka-prudka-recese-tvrdi-bankovni-expert-aprognostik-john-hardy/)
(https://faei.cz/turecko-ceka-prudka-recese-tvrdi-bankovni-expert-aprognostik-john-hardy/) Rozhovor (https://faei.cz/zanr/rozhovor/)
Napjaté vztahy s USA mají neblahý dopad na tureckou liru, která se před
týdnem propadla na nové minimum k americkému dolaru a od začátku roku
ztrácí přes 40 procent. Turecko si vybudovalo obrovský schodek, který je
strukturálním základem současné krize, říká John Hardy, úspěšný
prognostik, který působí jako vedoucí oddělení forexu v Saxo Bank.

(https://faei.cz/ceska-pocitacova-hra-rozhybala-vposazavi-turistiku/)

(https://faei.cz/pozor-na-centralni-registr-dluznikuceske-republiky-varuji-urady/)

Česká počítačová hra rozhýbala v
Posázaví turistiku (https://faei.cz/ceskapocitacova-hra-rozhybala-v-posazavituristiku/)

Pozor na Centrální registr dlužníků
České republiky, varují úřady
(https://faei.cz/pozor-na-centralniregistr-dluzniku-ceske-republiky-varujiurady/)

Posázaví získává mezinárodní proslulost. Mezi
Rataji, Sázavou a Stříbrnou Skalicí se kromě
vodáků, chatařů a trampů …

České úřady už roky varují občany i ﬁrmy před
využíváním služeb Centrálního registru dlužníků
České republiky …

(https://faei.cz/na-podzim-lze-cekat-zdrazenipeciva-ceny-v-prumyslu-stoupaji-nejvyrazneji-odroku-2012/)

Na podzim lze čekat zdražení pečiva.
Ceny v průmyslu stoupají nejvýrazněji
od roku 2012 (https://faei.cz/na-podzimlze-cekat-zdrazeni-peciva-ceny-vprumyslu-stoupaji-nejvyrazneji-od-roku2012/)
Názor (https://faei.cz/zanr/nazor/) Ceny
průmyslových výrobců v červenci citelně vzrostly.
V meziročním vyjádření se zvýšily nejvýrazněji za
celé …
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