Jak vyřídit ohlášení stavby
1. Ohlášení stavby
Ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním
dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly
do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s
jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze
prodloužit,
d) stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300
m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo
látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí
stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí
Ohlášení stavby musí obsahovat:
identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku,
o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo
bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom
případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy
pozemku
po
jejím
odstranění.
K
ohlášení
stavebník
připojí:
a) doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavební záměr anebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým
přístupem.
b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní
souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k
povolení stavby,
c) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li
vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení podle § 169 odst. 4,
d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo
k
podmínkám
dotčených
ochranných
a
bezpečnostních
pásem,
e) projektovou dokumentaci nebo dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Pokud není obecní úřad obce,
jejíhož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se trojmo,
dále v případě, že stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,.
f) souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu
k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr
uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
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 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 jaderná zařízení;
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, včetně podpěrných
bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s
výjimkou budov;
6. vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
7. rozvody tepelné energie 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 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;
11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro
odběr plynné fáze;
12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo
pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
14. oplocení;
15. reklamní a informační zařízení;
16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění
životního prostředí.
Upozornění:
Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž provedení by
mělo za následek překročení uvedených parametrů.
Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí.
Ohlášení se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách
vyhl. č. 503/2006 Sb. (http://www.mvcr.cz/).
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která
prokáže
jiné
právo
k
nemovitosti
(
zástupce,
nájemce,
provozovatel
…).
Žadatelem může být fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba.
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem
(vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření).
4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádosti
se
podávají
na
úředních
formulářích
spolu
s předepsanými
Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.

přílohami.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která
prokáže
jiné
právo
k
nemovitosti
(
zástupce,
nájemce,
provozovatel
…).
Žadatelem může být fyzická osoba ( starší 18 let, způsobilá k právním úkonům ), fyzická osoba
podnikající nebo právnická osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (
vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.
Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.
8. Na které instituci životní situace řešit
Žádosti se podávají na podatelnu Městského úřad Vodňany.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Vlastní řízení řeší pracovníci odboru výstavby Městského úřadu Vodňany jako stavebního úřadu
pověřeného podle § 13 odst.1 písm.c) stavebního zákona.
Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Pátek:

8-17
8-10.30
8-17
8-10.30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
--- Neuvedeno ---

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky
č. 503/2006 Sb. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany
http://www.vodnany.eu/ a na odboru výstavby Městského úřadu Vodňany.

