
 

 
                                 Váš partner v profesním rozvoji 

                                                                                     VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

 

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

zákon č. 225/2017 Sb. (platnost od 1. 1. 2018) 

– ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY 

PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB–HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

 

 

Hradec Králové, čtvrtek 7. prosince 2017, Kongresové centrum ALDIS 

 Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona 

 při rozhodování o umístění a povolení staveb. Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna 

 příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

 do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání.  

Účinnost novely č. 225/2017 Sb. je 1. ledna 2018.             

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu: 

Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

Seminář je určen:  

všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především  pracovníkům  obecných, 

speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských 

a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, 

pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 

  

 

 



 

                            Váš partner v profesním rozvoji 

                    PROGRAM SEMINÁŘE „VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 
                       zákon č. 225/2017 Sb. – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb“ 
                                                                                                    PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

JUDr. Vladimíra Sedláčková (VS) a Mgr. Jana Machačková (JM) 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu 

Hradec Králové, čtvrtek 7. prosince 2017, Kongresové centrum Aldis  
8:00-9:00 Registrace účastníků 

9:00-10:20 Změny ve výkonu veřejné správy (změny u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů) - VS 

Nové pojetí společného územního a stavebního řízení 

• změny kompetencí 

• stavební úřady v postavení dotčených orgánů 

• rozšíření možnosti využití společného řízení 

• účastníci řízení 

• průběh řízení 

• společné povolení 

10:20-10:30 Přestávka na občerstvení  

10:30-12:00 Územní řízení/společné řízení s posouzení vlivů na životní prostředí - JM 

• podmínky 

• proces vedení řízení 

• vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

• podmínky 

• proces 

• společný souhlas 

Změna v konstrukci posuzování záměru žadatele, orgán územního plánování jako dotčený orgán. 

12:00-12:40 Přestávka na oběd 

12:40-14:00 Změny u jednotlivých forem územního rozhodování - JM 

• územní řízení 

• územní souhlas 

• zjednodušené územní řízení 

• veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí 

14:00-14:10 Přestávka  

14:10-16:00 Změny u jednotlivých forem povolování staveb - VS 

• souhlas s ohlášením 

• stavební povolení 

• veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 

Vybrané změny dalších částí stavebního zákona. Speciální úprava povolování podle zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

(vybrané stavby energetické infrastruktury, projekty společného zájmu) a vybrané změny dalších zákonů. 

Informace o připravovaných změnách prováděcích vyhlášek. 

 


