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DOKLADY POTŘEBNÉ PRO STAVEBNÍ ÚŘAD 

 

 Územní rozhodnutí, zjednodušené územní řízení 

 Územní souhlas – souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb vyznačené na situaci 

 Územní rozhodnutí + stavební povolení (§96a-společný souhlas) – souhlasy vlastníků 

sousedních pozemků a staveb vyznačené na situaci 

 Ohlášení stavby – souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb vyznačené na situaci 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 Doklad o vlastnictví, snímek z katastrální mapy ověřený katastrálním úřadem 

 Právo k pozemkům a stavbám – souhlas založený smlouvou, nájemní smlouva, budoucí 

smlouva kupní, budoucí smlouva o zřízení věcného břemene + souhlas majitele, právo 

založené smlouvou provést stavbu. 

 2 x projektovou dokumentaci město, 3 x v případě obcí – dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (ZOV, 

požární zpráva, energetický průkaz, ochrana před bleskem, parkování vozidel, bezbariérové 

řešení staveb), u novo RD, nové BJ. – obestavěný prostor domu m³, zastavěná plocha m², 

užitková plocha všech bytů m², obytná plocha jednotlivých bytů m² 

 Oprávnění k projektové činnosti všech zúčastněných projektantů: projektovou dokumentaci 

označit autorizačním razítkem, doklady o odborném vzdělání a prohlášení o délce praxe 

kvalifikované osoby 

 Svépomocí stavební dozor – prohlášení stavebního dozoru o převzetí funkce vč. dokladu 

potvrzující kvalifikaci, osvědčení o autorizaci 

 Svépomocí – stavbyvedoucí – osvědčení o autorizaci 

 Stavební podnikatel – před zahájením stavebních prací bude předloženo oprávnění právnické 

osoby – výpis z obchodního rejstříku, oprávnění fyzické osoby – živnostenský list vč. 

osvědčení o autorizaci 

 

DOTČENÉ ORGÁNY 

 MmP odbor správních agend, úsek památkové péče,  

 MmP odbor dopravy, odd. dopravy a pozemních komunikací – komunikace II. A III.t,řídy, 

stanovisko „speciálního st. úřadu“, zda se jedná o stavbu v působnosti odboru dopravy dle § 

15 odst. 1zák. Č.183/2006 Sb. 

 MmP odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody + vynětí ze ZPF, odd. odpadů a ovzduší, 

odd. vodního hospodářství 

 Krajská hygienická stanice  

 Hasičský záchranný sbor – požární ochrana, civilní ochrana 
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 Krajský úřad odbor kultury a památkové péče, Komenského 125, Pardubice. 

 Krajský úřad OŽPaZ (odbor životního prostředí a zemědělství). (DO a speciální stavební úřad) 

ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního 

fondu, ochrana lesa, odpadové hospodářství, EIA – posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, integrované povolení 

 Krajský úřad ODa SH (odbor dopravy a silničního hospodářství), komunikace I.třídy (DO a 

speciální stavební úřad) – doprava na pozemních komunikacích 

 Krajský úřad, kancelář hejtmana, oddělení krizového řízení, prevence havárií 

 Krajská veterinární správa – KVS, veterinární péče 

 Oblastní inspektorát práce – OIP 

 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – odbor územní správy majetku  

 Policie DI ČR (dopravní inspektorát) 

 Česká inspekce životního prostředí – ČIZP, oblastní inspektorát  

 Úřad pro civilní letectví Praha 6 – Ruzyně – doprava letecká - anténní systémy, VN, VVN 

 Obvodní báňský úřad – ochrana ložisek nerostných surovin (např. vrty pro tepelná čerpadla 

nad 30 m, dobývací prostory), nakládání s výbušninami – zak. č. 61/1988 

 Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 80, Praha 2 – doprava drážní – 

ochranné pásmo dráhy 

 Obecní úřad – (doprava a životního prostředí – ochrana ovzduší, odpadové hospodářství) 

 Úřad městského obvodu – (doprava a životního prostředí – ochrana ovzduší)  

 ÚMO 

 

STANOVISKA VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – NAPOJENÍ OBJEKTU: 

 ČEZ Distribuce, a.s – vyjádření k projektu - smlouva o připojení stavby k distribuční soustavě 

nebo odkaz ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. na smlouvu o připojení stavby k distribuční 

soustavě 

 GasNet, s.r.o. – smlouva o připojení stavby na plynovod 

 CridServices s.r.o – vyjádření k projektu 

 Vodovody a kanalizace – vyjádření k projektu, souhlas s napojením 

 Obec – (veřejné osvětlení, kanalizace) – vyjádření k projektu, souhlas s napojením 

 

STANOVISKA VLASTNÍKŮ TECHNICKÉ INFASTRUKTURY – EXISTENCE INŽ. SÍTÍ: žádost o vyjádření k 

existenci sítí přes internet, služba e-UtilityReport 

 ČEZ Distribuce, a.s. (zákaznické centrum) 
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 CridServices s.r.o., odd. regionální operativní správy  

 Vodovody a kanalizace a.s.,  

 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO – odbor územní správy majetku  

 Obec (veřejné osvětlení, kanalizace) 

 NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 – VTL plynovod nad 40 barů 

 RWE Transgas Net, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – VVTL plynovod 

 Služby města  

 Dopravní podnik města 

 MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy n/Vltavou – ropovod 

 Elektronické komunikace 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (oddělená část O2 Czech..), Olšanská 2681/6, 13000 

Praha 3, www.cetin.cz 

 ČEZ ICT Services, a.s.- Duhová 1531/3, Praha 4 – doručovací adresa pro zákazníky: Duhová 

1444/2, Praha 4,  

 UPC Česká republika a.s. Závišova 502/5, Praha 4- Nusle (i tel. síť pro ropovody) 

 Sitel, spol. s.r.o. + OPTILINE, a.s. + Telia Sonera.. vše na www.sitel.cz 

 T-Mobile Czech Republic, a.s. (dříve GTS Czech s.r.o.) Tomíčkova 2144/1, Praha 4 

 České Radiokomunikace, a.s., U nákladového nádraží 3144, Praha 3 – ÚTS, 

 ČD- Telematika a.s. 

 Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku P.O.Box 155/OSM, Praha 4 – radioreléové spoje 

 Air Telecom a.s.(zástupce UNI Promotion s.r.o. – spravasiti@inupromotion.cz 

 MmP odd. Informačních technologií, optický kabel 

 Policie ČR, odbor spojů a výpočetní techniky, Čestné prohlášení vlastníka pozemku, že na 

pozemku nevedou žádné veřejné inženýrské sítě 

 

OSTATNÍ: 

 MmP odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování 

 MmP odbor majetku a investic, odd. pozemků a převodu nemovitostí  

 Správa a údržba silnic kraje – komunikace II. a III. třídy 

 Národní památkový ústav  

 Dopravní podnik města  

 Služby města - komunikace, veřejné osvětlení a odpady, sady a parky 
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 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

 Správa železniční dopravní cesty – SŽDC – zástupce Českých drah, a.s. (účastník řízení) 

 Povodí – správci povodí + část drobných vodních toků 

 Státní pozemkový úřad, sekce vodohospodářských děl, Husinecká 1024, 130 00 Praha  - 

meliorační a odvodňovací zařízení 

 Občanská sdružení…. 

 Rozhodnutí o zvláštním užívání silničního pozemku (rozhodnutí o umístění sítí) – v souladu s § 

25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 (vydává dle příslušnosti: 

MmP – odbor dopravy, Obecní úřad, Úřad městského obvodu) 

 Povolení vjezdu a sjezdu z komunikace vydává dle příslušnosti: MmP – odbor dopravy, Obecní 

úřad, Úřad městského obvodu 

 Rozhodnutí o povolení kácení vydává dle příslušnosti: Obecní úřad, Úřad městského obvodu 

 Ochranné pásmo lesa, Lesy ČR – Lesní správa, MmP OŽP odd. Ochrany přírody 

 Ochranné pásmo dráhy – rozhodnutí drážního správního úřadu Praha – sekce stavební, 

Wilsonova 300/8, 12106 Praha – Vinohrady, Správa železniční dopravní cesty, Správa 

dopravní cesty – zástupce českých drah, a.s.(účastník) 

 Ochranné pásmo výroby výbušnin  

 Anténní systémy, VN, VVN – souhlas Úřadu pro civilní letectví Praha 6 – Ruzyně – doprava 

letecká 

 Ochranné pásmo VN, VVN – Čez Distribuce, a.s. (zákaznické centrum) 

 Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů, Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 Český 

inspektorát lázní a zřídel 

 Stanovení radonového indexu pozemku nebo měření objemové aktivity radonu o povolení 

provedení stav. úprav pro změnu v užívání části stavby pro obytné a pobytové místnosti viz. 

zákon 18/1997 Sb. § 6 odst.4 (projektant navrhne protiradonové opatření) 

 Poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti (vyhláška 398/2009 Sb.)  Česká 

abilympijská asociace o. s 

 

 

Okruh dokladů uvedených v tomto seznamu je pouze orientační. Stavební úřad si vyhrazuje právo 

požadovat doložení dalších vyjádření, rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek nebo doplnění 

dokumentace, pokud vyplynou z předložené žádosti dokumentace nebo předložených dokladů a 

podkladů. 
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