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Rozsah činnosti: 

Obecní úřad Vranov nad Dyjí, stavební úřad je dle § 13 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), obecným stavebním úřadem. Vykonává státní 
správu ve věci územního plánování a stavebního řádu dle výše uvedeného zákona. 

 Obce (katastrální území), pro které je vykonávaná činnost stavebního úřadu: 

Lančov,  Jazovice, Korolupy, Lubnice, Mešovice, Nový Petřín, Podhradí nad Dyjí,  Podmyče, Stálky, Šafov, Starý Petřín, Uherčice , 

Vratěnín, Vranov nad Dyjí 

 Památková zóna Vranovsko-Bítovsko 

Sbírka zákonů č. 157/2002 – vyhláška ministerstva kultury ze dne 2.dubna 2002, o prohlášení území vybraných částí krajinných 

celků za památkové zóny – v řízeních podle stavebního zákona, které se dotýkají území vyhlášené památkové zóny, je nutné 

závazné stanovisko příslušného orgánu péče o památky (závazné stanovisko formou rozhodnutí vydá Městský  úřad  

Znojmo, odbor památkové péče). Jedná se o  veškeré stavby v katastrálním území:  Lančov, Vranov nad Dyjí. 

 Národní park Podyjí 

Sbírka zákonů č. 164/1991 Sb. – nařízení vlády české republiky ze dne 20. března 1991, kterým se zřizuje Národní park Podyjí 

a stanoví podmínky jeho ochrany. V řízeních podle stavebního zákona, které se týkají staveb na území národního parku a jeho 

ochranného pásma, je nutné závazné stanovisko. Jedná se o stavby v katastrálním území Vranov nad Dyjí. (závazné stanovisko 

vydá – Správa národního parku Podyjí Znojmo, Na Vyhlídce 5). 

 Území historických jader obcí a jejich částí s dochovanými soubory lidové architektury 

Vyhláška č. 249/1995 Sb. Ministerstva kultury ze dne 22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a  

jejich částí za památkové zóny – ministerstvo kultury stanovilo podle § 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů: Území historických jader obcí a jejich částí s dochovanými soubory lidové architektury – Vratěnín okr. Znojmo (jedná 

se o historické jádro obce -  v řízeních podle stavebního zákona, které se dotýkají území prohlášené   za památkovou zónu, je nutné  závazné 

stanovisko formou rozhodnutí  - vydá Městský  úřad  Znojmo -odbor památkové péče) 
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Informace o účinnosti nového stavebního zákona - zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu - včetně jeho prováděcích vyhlášek, vyvlastňovacího zákona a 
novely zákona o pozemních komunikacích. 

 

Žádosti  pro podání dle nového stavebního zákona obdržíte na Stavebním úřadě ve Vranově nad Dyjí, nebo na webových stránkách 
ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz  (územní plánování a stavební řád, odbor územního plánování – formuláře žádostí podávaných 
podle nového stavebního zákona). 

Žádostí podávejte pouze na příslušných formulářích. Rozsah a obsah projektové dokumentace, pokud je k podání požadována, musí 
být zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.   

Od. 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon 183/2006 Sb. včetně následujících prováděcích vyhlášek: 

 vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech  

 vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti  

 vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území  

 vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích výstavbu  

 vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  

 vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

            Nový stavební zákon 183/2006 Sb. nahrazuje 30 let platný zákon č. 50/1976 Sb. Svým obsahem je mnohem rozsáhlejší. Stanovuje 
daleko větší nároky na posouzení stavby, na projektovou dokumentaci a na provádění stavby. Nově stanovuje povinnosti stavebníkům, 
stavbyvedoucím, stavebním dozorům, vlastníkům staveb, právnickým a fyzickým osobám podnikajícím ve výstavbě, projektantům a 
vlastníkům technické infrastruktury.  
  
Při umisťování staveb  upravuje nový stavební zákon dle druhu a náročnosti stavby a podmínek konkrétního území několik možností 
územního rozhodování a dále stanovuje případy, kdy se vydání územního rozhodnutí nevyžaduje. Rozhodnutí o požadovaném záměru je 

možné dosáhnout v rámci klasického územního řízení ( které je nově upraveno jako veřejné a záměr se projednává s veřejností), 
zjednodušeného územního řízení ( s nímž musí dotčené orgány a účastníci řízení souhlasit), územního souhlasu ( u bezkonfliktních staveb, 
kde nejsou stanoveny žádné podmínky dotčených orgánů) nebo na základě podmínek uvedených v územně plánovací informaci a rovněž za 
použití nového institutu, tzv.veřejnoprávní smlouvy. 
Nová právní úprava i nadále umožňuje spojovat územní a stavební řízení, a to v tom případě, že podmínky v území jsou jednoznačné, zejm. 
je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán. Taktéž lze sloučit vydání územního souhlasu s ohlášením stavby. 
  
Zjednodušující postupy při umisťování staveb lze využít jen při dodržení zákonem stanovených podmínek. 
V případě zjednodušeného územního řízení jsou těmito podmínkami podle § 95 nového stavebního zákona zejména: 

 záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území 

 záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí 

 žádost má všechny předepsané náležitosti 

 žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasy účastníků řízení, které navíc musí obsahovat výslovný 
souhlas se zjednodušeným územním řízením 

 V případě územního souhlasu jsou těmito podmínkami podle § 96 nového stavebního zákona zejména: 

  záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území 

 poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li  takovým závazným 
stanoviskem vyjádřen nesouhlas 

  záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí 

 oznámení o záměru v území obsahuje předepsané náležitosti a přílohy, kterými jsou zejména: 

 doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení 

 závazná stanoviska popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvl. práv. předpisů 

 stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury 

 jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy 

http://www.mmr.cz/


 souhlasy účastníků řízení (§85 odst. 2 písm a) a b)) vyznačené rovněž v situačním výkresu (účastníky řízení jsou i 

vlastníci inž. sítí, které by mohly být stavbou dotčeny) 

  
 
Novinkou při umísťování staveb je také povinnost stavebníka (ve všech druzích územního řízení, tj. i při vydání územního souhlasu) 
zajistit, aby informace o jeho záměru, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, a to v případě územního 

souhlasu po dobu 30 dnů od oznámení, v územním řízení od oznámení veřejného ústního jednání až do doby tohoto ústního jednání. 
Obsahové náležitosti této informace stanoví prováděcí právní předpis. 
  
Na úseku stavebního řádu dochází také k podstatným změnám.Rozšiřuje se okruh staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení ani 

ohlášení. Nutno však zdůraznit, že tyto stavby (uvedené v § 103 stavebního zákona) budou vyžadovat územní souhlas. Bez jakéhokoliv 
povolení stavebního úřadu může být realizováno pouze minimum staveb např. informační a reklamní zařízení o ploše menší než 0,6m2 
umísťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, mimo kulturní památky a mimo území, kde svůj zájem uplatňuje státní 
památková péče, dále stavební úpravy, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání 
stavby, úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a rovněž 
udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a 
bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Stavebník si však ani v těchto případech nebude 
moci počínat svévolně. Je povinen dle § 152 stavebního zákona  ( § 152 - STAVEBNÍK) si např. zajistit informace o existenci podzemních 

staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, musí mít přitom na 
zřeteli ochranu životního prostředí, majetku a šetrnost k sousedství, musí dodržovat obecné požadavky na výstavbu. O zahájení prací je 
stavebník povinen v dostatečném předstihu informovat dotčené vlastníky sousedních pozemků a staveb. V případě zjištěných závad na 
stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, je povinen stavebník tyto hlásit neprodleně stavebnímu úřadu. 
            Postup při povolování a ohlašování staveb vychází z předpokladu, že o podstatných otázkách umístění stavby bylo rozhodnuto v 
rámci územního rozhodování a v rámci stavebního ohlášení se  již řeší stavebně technické otázky provedení stavby. 
            Je třeba zdůraznit, že ohlášení má naprosto odlišnou podobu, než ohlášení dle starého stavebního zákona. Je zde mimo jiné 
kladen velký důraz na projektovou dokumentaci, která musí být zpracována v souladu s příslušnou vyhláškou a na dokladovou část, kterou 
musí ohlášená stavba obsahovat. 
              Pokud hlášená stavba nebude splňovat zákonem stanovené podmínky, stavební úřad rozhodnutím tuto stavbu zakáže. Nelze ji již 
převést do režimu stavebního řízení, jak tomu bylo doposud. 
              Stavebník bude moci využít i služeb autorizovaného inspektora za účelem využití institutu zkráceného stavebního řízení. Uzavře-li 
stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, bude moci tuto stavbu provádět 
pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s přiloženou projektovou dokumentací a certifikátem autorizovaného inspektora. Případné 
námitky potencionálních účastníků stavebního řízení bude projednávat stavební úřad postupem daným stavebním zákonem. Autorizovaní 
inspektoři budou jmenování ministrem pro místní rozvoj. Další možností je, tak jako při umisťování staveb, uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
výstavbě.  
               Nový stavební zákon a  jeho prováděcí vyhláška o dokumentaci staveb, klade daleko větší důraz na rozsah a kvalitu projektové 

dokumentace a na projednávání této dokumentace s dotčenými orgány v průběhu jejího zpracování. Pouze řádně zpracovaná a projednaná 
dokumentace bez připomínek dotčených orgánů může stavebníkovi umožnit využít některé z forem zkráceného řízení. 
                
Změny nastávají i v užívání stavby. Stavebník má dle nového stavebního zákona právo užívat stavbu po jejím dokončení na základě 

oznámení stavebnímu úřadu 30 dnů před započetím užívání stavby, pokud ovšem stavební úřad v této lhůtě nezakáže tuto stavbu užívat. 
Kolaudační souhlas bude nutný např.škol, nájemních bytových domů, staveb pro obchod, výrobu, staveb občanské a dopravní infrastruktury 
atd. Stavby na něž bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci do 31.12.2006 včetně budou i nadále vyžadovat kolaudační 
rozhodnutí dle starého stavebního zákona 50/1976 Sb. 
              Institut státního stavebního dohledu je nahrazen novou úpravou státního dozoru a novými pravomocemi stavebního úřadu při tzv. 
kontrolních prohlídkách. Kontrola nad prováděním a užíváním staveb bude prováděna formou kontrolních prohlídek staveb podle 

stanoveného plánu nebo v případě potřeby stavebního úřadu.  
  
                      
               Spolu s účinností nového stavebního zákona nabyl účinnosti zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících 

s přijetím nového stavebního zákona. 
  
              Samostatným zákonem bylo upraveno vyvlastnění a to zákonem č. 184/2006 Sb. o omezení nebo odnětí vlastnické práva 
k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastňovací zákon). Dle tohoto zákona již neprovádí vyvlastňování všechny obecné stavební úřady, tak jak 

tomu bylo doposud, ale vyvlastňovací úřady, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro náš správní obvod je 
vyvlastňovacím úřadem odbor výstavby MěÚ Znojmo. 
  
             Zákonem č. 186/2006 Sb., došlo ke změně zákona č.13/1997Sb. (zákon o pozemních komunikacích), který §40 odst.4 písmenem 

a) předává pravomoc speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací  obcím s rozšířenou působností. Stavební úřad Vranov nad Dyjí  není  od 1.1.2007  speciálním stavebním úřadem pro povolování 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Speciálním stavebním úřadem pro stavby místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací v našem správním obvodu je MěÚ Znojmo, odbor výstavby. 
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