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• Úřady … jak to je s nimi?

• Vliv požadavků na stavbu,

• Jak předcházet nečekaným 
požadavkům?

• Inženýring aneb povolování staveb,

• Příklady realizací získaných povolení

Inženýring dřevostaveb ….
stavební řízení 



Inženýring dřevostaveb …. 
stavební řízení

Franzi Kafko, ty český úřady, to je síla, to je nářez, 
co?! … je to tak opravdu ?☺☺☺
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...pod vlivem podmínek.

Kdy budu stavět?

…jak bude můj dům vypadat?



Inženýring,
odpovědi,  pro plánování Vaší výstavby.

na vrcholuNa začátku, …stěhujeme se.
…a s kým?

Inženýring,
přerozdělení nákladů

Kdy zohlednit požadavky?
Kdy upevnit  záměr ?     ,,,, a proč?



Inženýring, odpovědi
Co musíte zařídit pro získání povolení stavby rodinného domu?

Prověřit
• územní plán v obci a jeho regulativy pro 
výstavbu, někdy i nadřízeného
stavebního úřadu, který vydává povolení 

stavby
• místní poměry pro stavbu

Získat
• souhlasy sousedů a obce se stavbou
• vyjádření sítí jako např. vodovodů, kanalizace 
a dešťové vody, elektro, plyn, ...
• vyjádření dotčených orgánů jako odborů 
životního prostředí, obecního úřadu ke stavbě, 
přístupu z komunikace k domu, vyjmutí z 
půdního fondu….
• zajištění výjimky umístění stavby na hranici 
pozemku např. garážové stání plánované 
umístit přímo u vjezdu na pozemek, aj. 
vyjádření podle požadavků místního stavebního 
úřadu

Zkoordinovat
• úpravy požadavků sousedů ke stavbě 
rodinného domu a ostatním plánovaným 
stavbám na pozemku
• zapracování požadavků dotčených 
orgánů ke stavbám na pozemku do 
projektové dokumentace

Zajistit
• organizaci efektivního postupu na 
stavebním úřadě a zjistit druhy povolení 
pro výstavbu
• přizpůsobení projektové dokumentace 
druhům řízení na stavebním úřadě
• zapracování všech podmínek z vyjádření 
a souhlasů do finální verze projektové 
dokumentace
• vyplnění a podání žádosti k získání 
příslušných povolení
• zaplacení správních poplatků



Inženýring

• Inženýrská činnost zahrnuje všechny činnosti přípravy před výstavbou ale i 
v průběhu realizace stavby. 

• Známým pojmem je „Inženýring“.

• Skládá se z aktivit spojených s:
– umístěním staveb – územní souhlas / územní rozhodnutí,
– povolení staveb – souhlas s ohlášením stavby / stavební povolení,
– Veřejnoprávní smlouva
– stavební dozor při výstavbě, 
– kolaudačního rozhodnutí / souhlas s užíváním
– Aj. doprovodných povolení umožňujících výstavbu.

Průvodce dřevostavbou Na začátku

Vstup činnosti Inženýringu v době
studie rodinného domu



§§ Stavební zákon    

Vyhláška o 
dokumentaci staveb

Vyhláška o 
formulářích

Nařízení vlády o 
požadavcích na 
stavební materiály a 
výrobkyZákon o vlivu na 

životní prostředí

Zákon o dopravě
Zákon o vodě

Zákon o půdě

Zákon o energiích

Vyhláška o územním 
plánování

Vyhláška o 
autorizovaných 
inspektorech

Vyhláška o využívání 
území

Novely, novely,
novely….  

Průvodce dřevostavbou 

Požadavky, ….změny, změny, změny, …



Inženýring,
jsou odpovědi,  pro plánování Vaší výstavby.

Plánujeme…….

uspořádání domu,
nejen se svým snem ..

..ale i se zákony, 
pravidly, vyhláškami
a Inženýrinkem.

…stěhujeme se



Příklady povolení

Průvodce dřevostavbou 

• Zastřešené parkovací stání
• Sklad zahradní techniky, lyží, kočárku..
• Neveřejné části přípojek k domu

Rodinný dům, zastavěná plocha do 150m2.



Průvodce dřevostavbou 

Rodinný dům, zastavěná 
plocha do 150m2.
• Zastřešené parkovací 

stání
• Sklad zahradní techniky, 

lyží, kočárku..

Rodinný dům - Umístění – územní souhlas,
povolení staveb – souhlas s ohlášením stavby

• Zastřešené parkovací stání - Umístění – územní souhlas
• Sklad zahradní techniky, lyží, kočárku. (přesunut, bez povolení)

Výsledné povolení:  1) Společný souhlas , 
Územní souhlas  a  Souhlas s ohlášením stavebního záměru.

Příklady povolení



Průvodce dřevostavbou 

• Zastřešené parkovací stání
• Sklad zahradní techniky, lyží, kočárku..
• Neveřejné části přípojek k domu
• Kanalizační přípojka z uličního řádu

Rodinný dům, zastavěná plocha do 150m2 VAR II.

Příklady povolení



Průvodce dřevostavbou 

Rodinný dům, zastavěná 
plocha do 150m2 var II.
• Zastřešené parkovací 

stání
• Sklad zahradní techniky, 

lyží, kočárku..

Rodinný dům - Umístění – územní rozhodnutí,
- povolení staveb – souhlas s ohlášením stavby

• Zastřešené parkovací stání - Umístění – územní souhlas + výjimka
• Sklad zahradní techniky, lyží, kočárku. (přesunut, bez povolení)
Výsledné povolení: 1)Územní rozhodnutí, a

2) Souhlas s ohlášením rodinného domu, a
3) Souhlas s ohlášením garážového stání.

.

Příklady povolení



Inženýring, odpovědi
Kolik casu je zapotřebí? A kde ho strávíte?

Jednání s dotčenými orgány - 42 hodin
• koordinace souhlasů sousedů a zapracování
připomínek a úprav staveb
• získání vyjádření dotčených orgánů
• předání požadavků z vyjádření ke zapracování 
do projektové
dokumentace

Návštěvy stavebního úřadu - 18 hodin
• zjištění druhů povolení
• vysvětlení nové stavby
• vydání potřebných vyjádření
• kontrolní návštěva stavebního úřadu zdali 
máme všechny
avizované dokumenty
• prověření zdali se nezměnily požadavky 
stavebního úřadu
• podání žádosti s doklady na stavebním
úřadě a zahájení řízení

Pošta - 4 hodiny
• cesta na poštu a podávání dopisů
Telefonování - 38 hodin
• dojednávání schůzek
• ověřování informací
• konzultace s projektantem
Cestování - 25 hodin
• za projektantem pro provádění
úprav a odsouhlasování změn
staveb v průběhu získávání vyjádření
• na stavební a obecní úřady

Celkem 128hodin
(16 pracovních dnů)



Děkuji za pozornost.

Jitka Holečková
Jiting, s.r.o.
tel: +420 602 650 399

www.pruvodcedrevostavbou.cz
holeckova@pruvodcedrevostavbou.cz
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