
(platí od 251. 7. 2017 do 3124. 7. 2017)

183/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb.,

zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č.
167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,

zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č.
298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.. a zákona č. 194183/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 27
Pořizování územně analytických podkladů

 

(1)  Úřad  územního  plánování  pořizuje  územně  analytické  podklady  pro  svůj  správní  obvod  v  podrobnosti  a
rozsahu  nezbytném  pro  pořizování  územních  plánů  a  regulačních  plánů.  Krajský  úřad  pořizuje  územně  analytické
podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.

(2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o
území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité
části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na
základě  právních  předpisů  a  dále  informace  nebo  data  o  záměrech  na  provedení  změny  v  území;  údaje  o  území
zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále
jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa.

(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní
a  technické  infrastruktury  (dále  jen  "poskytovatel údajů") především v digitální  formě bezodkladně po  jejich  vzniku
nebo  po  jejich  zjištění,  přitom  zodpovídá  za  jejich  správnost,  úplnost  a  aktuálnost. Grafická  část  se  poskytuje  ve
vektorové  formě  v  souřadnicovém  systému  Jednotné  trigonometrické  sítě  katastrální  18).  ÚdajeTyto  údaje  o
území mohou být použitymůže pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost orgánů veřejné správy, založení
a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.

(4) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní
a  technické  infrastruktury  (dále  jen  "poskytovatel údajů") především v digitální  formě bezodkladně po  jejich vzniku
nebo  po  jejich  zjištění,  přitom  zodpovídá  za  jejich  správnost,  úplnost  a  aktuálnost.  Tyto  údaje  o  území  může
pořizovatel použít  jen pro územně plánovací  činnost,  založení a  vedení  technické mapy a pro činnost projektanta
územně plánovací dokumentace a územní studie.

(5(4)  Vlastník  technické  infrastruktury  poskytuje  úřadu  územního  plánování  v  grafickém  vyhotovení
polohopisnou  situaci  technické  infrastruktury  dokončené  a  zkolaudované  po  dni  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  v
souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 18) v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku
podrobnějším.  U  technické  infrastruktury  dokončené  a  zkolaudované  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném systému, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(65)  Vlastník  dopravní  a  technické  infrastruktury  je  oprávněn  požadovat  na  pořizovateli  úhradu  nákladů
spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií,
nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

ČÁST ČTVRTÁ

STAVEBNÍ ŘÁD

 
HLAVA I

STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
 

Díl 1



Povolení a ohlášení
 

§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a)  stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b)  terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e),
c)    udržovací  práce,  jejichž  provedení  nemůže  negativně  ovlivnit  zdraví  osob,  požární  bezpečnost,  stabilitu,  vzhled

stavby,  životní  prostředí  nebo  bezpečnost  při  užívání  a  nejde  o  udržovací  práce  na  stavbě,  která  je  kulturní
památkou,

d)    stavební  úpravy,  pokud  se  jimi  nezasahuje  do  nosných  konstrukcí  stavby,  nemění  se  vzhled  stavby  ani  způsob
užívání  stavby,  nevyžadují  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  11)  a  jejich  provedení  nemůže  negativně  ovlivnit
požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e)  stavby, a to

1.     stavby o  jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené,  jestliže
neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu
zvířat,  neslouží  k  výrobě  nebo  skladování  hořlavých  kapalin  nebo  hořlavých  plynů  a  nejedná  se  o  stavby
související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících výlučně přírodní radionuklidy nebo stavby, které jsou
jaderným zařízením nebo náležejí k provozním celkům, které jsou jaderným zařízením;

2.      stavby  pro  zemědělství  o  jednom  nadzemním  podlaží  do  300  m2  zastavěné  plochy  a  7  m  výšky,
nepodsklepené,  s  výjimkou  staveb  pro  ustájení  zvířat  či  chovatelství,  a  zemědělských  staveb,  které  mají
sloužit  pro  skladování  a  zpracování  hořlavých  látek  (např.  sušičky,  sklady  hořlavých  kapalin,  sklady
chemických hnojiv);

3.      stavby  pro  chovatelství  o  jednom  nadzemním  podlaží  o  zastavěné  ploše  do  16  m2  a  do  5  m  výšky,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

4.      nadzemní a podzemní  komunikační  vedení  sítí  elektronických komunikací,  jejich antény a stožáry,  včetně
opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a
přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich
elektrických přípojek, s výjimkou budov;

5.   podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 61) včetně podpěrných bodů a
systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

6.      vedení  přepravní  nebo  distribuční  soustavy  plynu  59)  a  související  technologické  objekty,  včetně  systémů
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

7.      rozvody  tepelné  energie  59)  a  související  technologické  objekty,  včetně  systémů  řídící,  zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

8.      vedení  sítí  veřejného  osvětlení,  včetně  stožárů  a  systémů  řídící,  zabezpečovací,  informační  a
telekomunikační techniky;

9.   stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;
10.  vodovodní,  kanalizační  a  energetické  přípojky  a  přípojky  elektronických  komunikací  včetně  připojení  stavby  a

odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.

Paroubek v. r.
 
____________________________________________________________
 

1)       § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2)       Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



3)       § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
4)              Například  zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a  o  změně  některých  zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů,  zákon č.  114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a  krajiny,  ve  znění pozdějších předpisů,
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č.  289/1995  Sb.,  o  lesích  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů  (lesní  zákon),  ve  znění  pozdějších
předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb.,
o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  44/1988  Sb.,  o  ochraně  a  využití
nerostného bohatství  (horní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  164/2001 Sb.,  o  přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech
a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (lázeňský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.
62/1988 Sb.,  o  geologických  pracích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 149 zákona č. 500/2004 Sb.
6)       § 140 zákona č. 500/2004 Sb.
7)       Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
8)             Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou

působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
9)              Zákon  č.  76/2002  Sb.,  o  integrované  prevenci  a  o  omezování  znečištění,  o  integrovaném  registru

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
10)           Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání  jaderné energie a  ionizujícího záření (atomový zákon) a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11)     Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

12)     Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)     § 139 zákona č. 500/2004 Sb.
14)     Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
15)          Zákon  č.  133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech a o  změně některých  zákonů  (zákon o

evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

16)     § 76 zákona č. 500/2004 Sb.
17)         Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
18)            Nařízení  vlády  č.  430/2006116/1995  Sb.,  o  stanovení  geodetických  referenčních  systémů  a  státních

mapových  děl  závaznýchkterým  se  stanoví  geodetické  referenční  systémy,  státní  mapová  díla
závazná na celém území státu a zásadáchzásady jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


