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Analýza regulace stavební legislativy v hlavním městě Praze a vybraných evropských metropolích

Úvod
Průzkum společnosti Deloitte mezi
odbornou veřejností, který proběhl v lednu
2016 a který se týkal udržitelného rozvoje
hlavního města Prahy, přinesl celou řadu
zajímavých zjištění. Vedle např. absence
dlouhodobé vize a strategie rozvoje
hlavního města, nekoncepčního využívání
brownfiledů anebo připravenosti participovat na rozvoji dané lokality, respondenti
vnímali jako prioritu zjednodušení povolovacích procesů v oblasti výstavby a zároveň
jako příklady měst, která by pro Prahu
v různých oblastech mohla být inspirativní
a sloužit jako vzor, nejčastěji uváděli vyspělá
města západní Evropy, zejména Londýn,
Kodaň, Berlín, Mnichov a Vídeň.
Proč jsou zrovna tato města zmiňována?
Podle odpovědí respondentů jde o kombinaci kvality života, citlivého začlenění
moderní architektury do historické
zástavby, podpora výstavby a důraz na koncepční rozvoj města. Často je zmiňován
také promyšlený systém veřejné dopravy.
Zaměřili jsme se proto na porovnání legislativních podmínek pro rozvoj území a pro
stavebnictví v těchto městech s regulací
a podmínkami v Praze. Cílem této analýzy je
tedy srovnat stavebně právní předpoklady
výstavby v Praze s podmínkami přípravy

a realizace staveb ve vybraných evropských
metropolích: ve Vídni, Berlíně, Mnichově,
Kodani a Londýně.
Protože legislativa a právní předpoklady
pro výstavbu v hlavních městech je úzce
spojena s legislativou na národní úrovni,
nemůžeme se, alespoň rámcově, vyhnout
ani pohledu na národní stavební legislativu. Referenčními státy ke srovnání České
republiky tak budou v případě Vídně
Rakouská republika (Rakousko), v případě
Berlína a Mnichova Spolková republika
Německo (Německo), v případě Kodaně
Dánské království (Dánsko) a v případě
Londýna Spojené království Velké Británie
a Severního Irska (Velká Británie).
V návaznosti na charakteristiku a specifika
stavebně právní regulace Prahy a vybraných měst navrhujeme možná řešení
úpravy stavební legislativy pro hlavní město
Prahu odpovídající nejlepším standardům
a praxi.
Ze srovnání je zřejmé, že Praze v zásadní
míře chybí koncepční přístup a jasné, předem dané podmínky pro výstavbu a její plánování. Zároveň povolovací proces v oblasti
výstavby je mnohem komplikovanější, než
v referenčních městech.
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Představení a vztah současné
stavební regulace v ČR
a v Praze
V České republice je územní a stavebně
právní regulace upravena jednotně stavebním zákonem1 a prováděcími právními
předpisy k němu2, s výjimkou hlavního
města Prahy.
Hlavní město Praha podle stavebního
zákona stanoví nařízením na svém území
obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby, a to
namísto celostátních (obecných) prováděcích právních předpisů ke stavebnímu
zákonu. Stavební zákon Praze tuto povinnost ukládá v ustanovení § 194 písm. e), kdy
uvádí, že „hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné
požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby v hlavním městě Praze“.
Toto nařízení hlavního města Prahy se nyní
nazývá „pražské stavební předpisy“ (PSP).3
Skutečnost, že hlavní město Praha upravuje
požadavky na výstavbu na svém území
odlišně od zbytku České republiky, má

své historické kořeny, kdy první stavební
předpisy byly přijaty již 10. dubna 1886,
a odpovídá specifickému charakteru využívání území a výstavby v Praze.
Žádné z dalších větších českých měst,
včetně města Brna, nemá srovnatelné
potřeby na využívání území a stavebně
právní regulaci jako hlavní město Praha.
Zatímco v Praze žilo 1 267 449 obyvatel
v roce 20154 , ve druhém největším městě
Brně žilo ve stejném roce 377 028 obyvatel5. Rovněž v oblasti stavebnictví je patrný
rozdíl mezi oběma městy. Zatímco v Praze
byly v roce 2015 provedeny stavební práce
za 66 mld. Kč6 a vydáno 5 211 stavebních
povolení 7, v celém Jihomoravském kraji činil
ve stejném období objem provedených
stavebních prací 21 mld.8 Kč při 10 877
vydaných stavebních povoleních.9 Objem
stavebních prací v samotné Praze výrazně
překračuje objemy prací v ostatních krajích
České republiky.

Zvláštní regulace výstavby v Praze tak má
své opodstatnění, ačkoliv v současné době
probíhající novelizaci stavebního zákona
je snaha odstranit kompetenci hlavního
města Prahy vydávat vlastní, pražské
stavební předpisy. Důvodem pro zrušení této kompetence má být sjednocení
výstavbových principů na území celého
státu bez výjimky. Podle důvodové zprávy
k novele stavebního zákona předkládané
dne 25. ledna 2016 do vlády naplňování
tohoto zmocnění vedlo v praxi k nesystémovým
a naprosto neodůvodněným odchylkám mezi
požadavky na výstavbu v Praze a v ostatních
částech republiky. Pro odchylný režim v oblasti
obecných požadavků na výstavbu přitom neexistuje věcný důvod, k zohlednění specifik Prahy
a jejích architektonických hodnot při umisťování staveb a řešení uspořádání území stejně
jako v jiných městech slouží koncepční nástroje
územního plánování, zejména územní plán
a regulační plán, a dále je ochrana těchto hodnot zabezpečena speciálními právními předpisy
(např. zákonem o státní památkové péči).

1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2	Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
3	Platnost pražských stavebních předpisů byla pozastavena rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj zejména z toho důvodu, že hlavní město Praha nesplnilo
notifikační povinnost Evropské komisi. Evropská komise následně uplatnila některé výtky k pražským stavebním předpisům, k jejichž odstranění byla Praze
stanovena lhůta. Dosavadní vyhláška č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, byla pražskými
stavebními předpisy zrušena a její platnost, jak nám bylo potvrzeno úředníky stavebního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy, již nemůže být obnovena.
4 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/xa/obyvatelstvo-xa.
5 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/documents/11280/17808109/Bilance_2015.pdf/c4496088-7412-4386-b7ed-53a6fffa405d?version=1.1.
6 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/xa/1-xa
7 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/xa/stavebnictvi-xa.
8 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/xb/1-xb
9 Viz statistiky ČSÚ, dostupné z https://www.czso.cz/csu/xb/stavebnictvi-xb
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Bez ohledu na pražské stavební předpisy,
které určují rámec pro využití území, se
hlavní město Praha, stejně jako ostatní
města na území České republiky, musí potýkat s požadavky památkové péče, požadavky
na ochranu veřejného zdraví (hygienické
požadavky) a taktéž s povinnostmi stanovenými environmentální legislativou.
V oblasti stavebnictví se více než v jiných
oblastech uplatňují technické normy
(zejména české technické normy ČSN),
přestože nejsou v České republice obecně
právně závazné.10 Aplikace technických
norem v praxi bývá často v rámci zajištění
kvality výstavby zezávazněna rozhodnutím
stavebního úřadu či dohodnuta smluv-

ními stranami, pokud se norma nestala
závaznou odkazem v příslušném právním
předpisu. Jakkoliv jsou technické normy
prakticky součástí stavební legislativy
v širším slova smyslu, na rozdíl od vyhlášek
a zákonů, které jsou veřejně dostupné, je
dostupnost norem omezena. Technické
normy lze většinou získat pouze v placené
podobě a nikoliv zdarma, což by mohlo
usnadnit jejich aplikaci.11

10 Viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11 S výjimkou technických norem podle ustanovení § 196 odst. 2 stavebního zákona.
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Evropská stavební regulace
Evropská unie (EU) nereguluje přímo
veřejnou stavební legislativu, neexistuje
žádný evropský předpis o územním plánování a stavebním řádu. Vydávat pravidla
výstavby na vlastním území je tak výlučnou
pravomocí jednotlivých členských států.
Avšak evropská legislativa související
s výstavbovými procesy má na oblast stavebnictví značný dopad. Příkladem může být
například proces posuzování vlivů na životní
prostředí (EIA), který je v českém právním
řádu zaveden důsledkem transpozice evropského práva a který v zásadní míře ovlivňuje
realizaci veškerých staveb, které mohou
mít negativní dopad na životní prostředí.12
Nepřímo se evropská legislativa potom
projevuje téměř ve všech fázích výstavby
(volný pohyb stavebního materiálu, pracovní
síly, stejně jako normy pro určité materiály
s dopadem na sektor stavebnictví).
Obecné požadavky na výstavbu je však
nutné notifikovat jako technický předpis
Evropské komisi.13
Stavební regulace vybraných států
a jejich hlavních měst
Každá členská země EU má svoji vlastní,
národní, stavební legislativu.
Výstavba v České republice je regulována
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. z roku
2006 a prováděcími právními předpisy
k němu, přičemž hlavní město Praha má

ke stavebnímu zákonu vlastní (prováděcí)
pražské stavební předpisy.
V Rakousku má každá spolková země svůj
vlastní stavební zákon; žádný rakouský
národní stavební zákon neexistuje. Hlavní
město Vídeň má, jako samostatná spolková
země, vlastní stavební zákon, Vídeňský
stavební řád (Wiener Stadtentwicklungs-,
Stadtplanungs- und Baugesetzbuch)14 .
V Německu platí spolkový stavební zákon
(Baugesetzbuch), který na nejvyšší úrovni
doplňuje ještě vyhláška o využití staveb
(Baunutzungsverordnung)15. Ta upravuje
klasifikaci a využití stavebních pozemků.
Každá spolková země, včetně hlavního
města Berlína, má ještě svůj vlastní
stavební zákon. Mnichov není samostatnou spolkovou zemí, a ačkoliv je hlavním
městem spolkové země Bavorsko, vlastní
stavební legislativu nemá.
Na celém území Dánska platí stavební
zákon z roku 2010 (Bekendtgørelse af byggeloven)16. Hlavní město Kodaň nemá vlastní
stavební předpisy, v národní legislativě je
mu však věnována zvláštní pozornost.
Ve Velké Británii královský stavební zákon
z roku 1984 (Building Act 1984)17 neupravuje celé území Velké Británie (pro Skotsko
a Severní Irskou je vyloučen18). Přestože
Londýn má svou vlastní legislativu, a to londýnský stavební zákon z roku 1939 [London

12	Zejména stavby uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
13 Viz ustanovení § 7 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
14 V německé verzi dostupný z https://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/pdf/b0200000.pdf.
15 V německé verzi dostupný z http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/baunvo/gesamt.pdf.
16 Viz http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=082854&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL.
17	V anglické verzi dostupný z http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/55#commentary-c92603, resp. v originálním znění dostupný z: http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1984/55/pdfs/ukpga_19840055_en.pdf
18	Viz čl. 135 odst. 2 britského stavebního zákona.
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Building Acts (Amendment)]19, jeho platnost
je nyní po nedávném zrušení Sekce 20,
která upravovala zvláštní požadavky pro
výškové budovy (přes 30 metrů výšky),
značně omezená a vnitřní město Londýn
se taktéž řídí obecným stavebním zákonem
z roku 1984.
Srovnání stavebně právního procesu
v Praze a vybraných městech
V následujícím srovnání se zaměříme
na specifika a náročnost stavebního
procesu v Praze a jednotlivých vybraných
městech.
V první části budeme posuzovat v obecné
rovině rozhodující (veřejnoprávní) aspekty
výstavby Prahy a vybraných měst, a to
zejména náročnost podkladů, počet a délku
(podmiňujících se) řízení a dostupnost
veřejné dopravní a technické infrastruktury
a vliv veřejnosti, památkové péče, ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví
na průběh územního a stavebního řízení.
Ve druhé části se zaměříme na konkrétní
výstavbu komerčního objektu – skladové
haly - formou krátké případové studie
ve vybraných městech a její srovnání (specifika) s podmínkami výstavby v Praze20.
Praha
Základním dokumentem pro plánování
a výstavbu na území hlavního města Prahy
je územní plán sídelního útvaru hl. m.
Prahy,21 a jelikož pražské stavební předpisy
budou účinné až od 1. srpna 2016, platí

i na území hlavního města Prahy obecné
požadavky na výstavbu stanovené prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu.22
V Praze je pro realizaci stavby nezbytný
její soulad s pražským územním plánem
a její schválení v územním řízení (umístění
stavby v území) a dále ve stavebním řízení
(schválení stavebně technického provedení
stavby). Pro některé jednodušší stavby se
uplatní jednodušší postupy (územní souhlas, ohlášení, atd.). V rámci těchto řízení
se zkoumají a vyhodnocují např. dopady
stavby na území, životní prostředí, sousední
zástavbu, atd.

Většina vybraných
hlavních měst (Vídeň,
Berlín, Londýn) má vlastní
stavební legislativu,
případně je jim věnována
na národní úrovni zvláštní
pozornost (Kodaň).

Podklady pro jednotlivá řízení si obstarává
stavebník sám již před podáním žádosti
o územní rozhodnutí a stavební povolení,
a to včetně závazných stanovisek dotčených orgánů23 a závazného stanoviska
EIA, pokud je vyžadováno. Standardně jde
o závazné stanovisko týkající se ochrany
přírody, ovzduší, vodu a památkové péče,
případně u větších projektů o závazné stanovisko posouzení vlivů stavby na životní
prostředí (tzv. stanovisko EIA). Tyto
podklady jsou vyžadovány jak v územním,
tak v následném stavebním řízení, a přestože jsou dotčené úřady podle stavebního
zákona svým přechozím stanoviskem
vázány,24 při změně okolností (dle posouzení konkrétního orgánu) se následná
stanoviska mohou lišit. Stavební úřad pak
není oprávněn obdržená závazná stanoviska přezkoumávat a je jimi principiálně
vázán, přestože finální závěr, zda je stavba

19 V anglické verzi dostupný z http://www.legislation.gov.uk/ukla/1939/97/pdfs/ukla_19390097_en.pdf
20	Případové studie vycházejí zejména z dat studie Světové obchodní banky „Dealing with Construction Permits“, dostupné z http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/dealing-with-construction-permits, a vlastních zdrojů společností sítě Deloitte.
21	Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy byl schválen usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9. září 1999. Hlavní město Praha
následně 31. května 2007 usnesením zastupitelstva zahájila pořizování nového územního plánu, v červnu 2012 však bylo pořizování nového územního plánu pozastaveno
a bylo schváleno pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Metropolitní plán byl zastupitelstvem schválen 19. září 2013. Platnost Metropolitního plánu je
stanovena od 1. ledna 2021, podle odborné veřejnosti však může dojít ke zpoždění.
22	Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
23	Dotčených správních orgánů je v českém právním řádu značné množství, jako hlavní lze uvést orgány státní správy na úseku péče o zdravé životní podmínky a veřejné
zdraví, orgány na úseku péče o přírodní složky životního prostředí, orgány na úseku péče o kulturní bohatství, orgány státní správy na úseku infrastruktury, orgány
na úseku evidence a správy nemovitostí, orgány státní správy na úseku požární bezpečnosti.
24	Viz ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona.
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v souladu se všemi chráněnými zájmy, je
plně v kompetenci stavebního úřadu.25
Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy
o připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu přikládá stavebník
rovněž k žádostem o územní rozhodnutí
a stavební povolení. Vlastníci dopravní
a technické infrastruktury by měli stavebníka připojit k infrastruktuře, pokud je to
technicky možné. Náklady na zbudování
připojení nese většinou stavebník.

prostředí a celkového zkvalitnění veřejné
správy, kdy občané mohou sami vykonávat její efektivní kontrolu a uplatňovat svá
práva. S tímto principem lze jistě souhlasit,
v případě příliš širokých možností dotčené
veřejnosti aktivně zasáhnout do řízení
však může dojít k neúměrnému prodlužování stavebního řízení, což se v současnosti často děje. Původní záměr zákonodárce, tedy pouze poskytnout veřejnosti
efektivní a jednoduchý nástroj ochrany
výše uvedených práv, se na úkor značného
zásahu do práv stavebníka (a jeho právní
jistoty) poněkud vytrácí.

Tzv. dotčená veřejnost26 má v zásadě
přístup do všech fází stavebního řízení,
a to zejména za účelem ochrany životního

Případová studie výstavby skladové haly v Praze

Stavebník požádá stavební úřad o vydání územ-

Dalším krokem je žádost o vydání stavebního

Územní a stavební řízení mohou být spojena,

ního rozhodnutí ke stavbě v souladu s územním

povolení. K žádosti stavebník přiloží kompletní

a to i v případě souboru staveb (sklad, komu-

plánem. K žádosti stavebník přiloží závazná

projektovou dokumentaci. V této fázi je již oče-

nikace a vodohospodářské zařízení). V praxi

stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních

kávána podrobná příprava provedení daného

se s tímto (ač v cizině obvyklým) spojením

právních předpisů, doklady prokazující jeho

záměru.

řízení zatím příliš nesetkáváme, a to zejména

vlastnické právo (nebo vlastnické právo nahra-

z důvodů rozdílného detailu dokumentací

zující – např. právo umístit stavbu) k pozemku,

pro jednotlivá řízení a odlišných kompetencí

stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury

jednotlivých stavebních úřadů pro různé

a další požadované dokumenty.

typy staveb. Toto by měla řešit projednávaná
novela stavebního zákona zavedením koordinovaného řízení pro samostatné stavby
i jejich soubory, které by pojímalo územní
a stavební řízení a rovněž i další nezbytné
procesy, např. EIA.

Celkové administrativní náklady celého procesu
(poplatky uhrazené v územním a stavebním řízení)
lze odhadnout na částku do 2 000 EUR.

25 Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 4 As 25/2009.
26	Jednotná definice pojmu „dotčená veřejnost“ ve všech předpisech zasahujících do stavebního řízení neexistuje, jedná se zejména o právnické osoby soukromého
práva, jejichž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání
nebo jiná výdělečná činnost; jsou to také osoby, které mohou být dotčeny na svých právech a povinnostech.
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Vídeň
Stavební právo na území hlavního města
Vídně je shrnuto do jednoho dokumentu
pod názvem Vídeňský stavební řád
(WienerStadtentwicklungs-, Stadtplanungsund Baugesetzbuch – Bauordnung für
Wien – BO für Wien). Obsahuje pravidla
pro vývoj města a pro městské plánovaní
včetně procesních náležitostí.

(Stadtentwicklungsplan 2025 – Step Plan
2025).27
Město Vídeň zákonem ustanovuje tzv. profesní poradní sbor pro plánování a tvorbu
města, tzv. Fachbeirat für Stadtplanung
und Stadtgestaltung, který má značný
vliv na samotnou plánovací činnost a díky
odbornosti svých členů ovlivňuje rozvoj
Vídně v oblasti výstavby.28

Rozvoj hlavního města Rakouska jeho
strategii popisuje plán městského rozvoje

Vídeň má větší množství zákonů a vyhlášek, které stavební práce na území
města dále upřesňují a doplňují. Mimo Vídeňského stavebního řádu jsou
ve Vídni dále platné (doplňkové) stavební předpisy.
• Vídeňský zákon o zahrádkách
(Wiener Kleingartengesetz)
• Vídeňský zákon o garážích
(Wiener Garagengesetz)
• Vídeňský zákon o výtazích
(Wiener Aufzugsgesetz)
• Zákon o kanalizaci a poplatcích
(Gesetz über Kanalanlagen
und Einmündungsgebühren)
• Vídeňský zákon o topení olejem
(Wiener Ölfeuerungsgesetz)
• Vídeňský zákon o ochraně stromů (Wiener
Baumschutzgesetz)
• Zákon o ochraně před hlukem ze staveb (Gesetz
zum Schutz gegen Baulärm)
• Omezení zbytečné prašnosti (Vermeidung

• Vídeňská stavebně-technická vyhláška (Wiener
Bautechnikverordnung -WBTV) (OIB-Richtlinien)

Regulaci výstavby na území města
Vídně lze v určitých ohledech
považovat za srovnatelnou
s pražskou regulací, mnohem více
však roztříštěnou. Oproti pražské
stavební regulaci, která je tvořena
národním stavebním zákonem
a pražské stavební předpisy jej
provádějí, vídeňská regulace
výstavby je na základní úrovni
města tvořena vlastním zákonem
s vlastní prováděcí legislativou.
V případě Vídně lze ocenit stabilní
dlouholetou koncepci rozvoje
a výstavby města v podobě tzv
Stadtentwicklungsplan 2025.

• Vyhláška o stavební dokumentaci (Bauplanverordnung)
• Vyhláška o hřištích (Spielplatzverordnung)
• Rozhodnutí o vydávání orientačních čísel
(Beschluss über die Vergabe von Orientierungsnummern)
• Rozhodnutí o jednotném číslování budov
(Beschluss über die einheitlichec Numerierung
der Gebäude)
• Vyhláška o kvalitě chodníků (Beschaffenheit
der Gehsteige) (Verordnung)
• Vídeňský zákon o ochraně přírody (Wiener
Naturschutzgesetz)
• Lesní zákon (Forstgesetz)

unnötiger Staubentwicklung)

27	Územní plánování v Rakousku obecně probíhá ve třech fázích:
I. Základním dokumentem je územní plán (Flächenwidmungsplan). Ten stanoví pouze základní zásady rozvoje území, jakým způsobem by se města měla vyvíjet. Stejně
jako v Německu, územní plán není přímo závazný pro občany, resp. nezakládá jim žádné právní nároky. Je vytvořen pouze jako podklad pro další, již závazné, fáze
plánování výstavby, a rozděluje pozemky obce do čtyř základních kategorií – zelené plochy (Grünland), dopravní pásy (Verkehrsbänder), stavební plochy (Bauland)
a speciální oblasti (Sondergebiete).
II. Další fází územního plánování je vytvoření regulačního plánu (Bebauungsplan), který stanoví zastavitelné plochy územního plánu a konkrétní regulační pravidla pro
vlastníky nemovitostí / potenciální stavebníky. Regulační plán na rozdíl od územního plánu již zakládá přímý právní nárok vymáhat pravidla v něm stanovená. Regulační
plán obsahuje větší množství konkrétních povinností a pravidel, zejména způsob a strukturu zástavby, jsou v něm popsány jednotlivé stavební plochy včetně ploch
dopravních a konkrétní zarovnávací čáry (Fluchtlinien). Na základě těchto informací je stanoveno tzv. těžiště zástavby města (Städtebaulicher Schwerpunkt). V regulačním plánu musí být stanoveny i tzv. stavební třídy (Bauklassen), které určí výšku staveb pro jednotlivé třídy. Zajímavostí rakouské právní úpravy je, že není určena
pouze maximální výška, ale i výška minimální.
III. Nejnižší, a tudíž i nejvíce detailní úrovní územního plánování jsou prováděcí předpisy (odpovídající českým OTP). Zajímavostí rakouské právní úpravy je skutečnost,
že prováděcí předpisy nejsou vydávány samostatně formou vyhlášek nebo nařízení, ale jsou včleněny přímo do stavebního řádu. Prováděcí předpisy mají dvě hlavní
části, jedna se týká stavební využitelnosti pozemků (Bauliche Ausnützbarkeit der Bauplätze), druhou jsou stavebně-technické předpisy (Bautechnische Vorschriften).
28	Členy poradního sboru jsou podle Vídeňského stavebního řádu 3 architekti, inženýr pozemního stavitelství, specialista na prostorové plánování (Raumplannung),
památkář, geodet, ekolog nebo hygienik, dopravní inženýr, sociolog, krajinář a specialista pro místní otázky (Standortfragen).
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Na jednotlivé předpisy navazují směrnice
stavebního odboru Magistrátu města
Vídně, které stavební řád vykládají a upřesňují nejasnosti, které vyvstávají při aplikační
praxi. Tyto směrnice upravují zejména
stavební právo jako takové, např. určují,
kde má být přesně umístěna doplňková
budova, vykládají konkrétní ustanovení
stavebního řádu nebo některé jeho zvláštní
aspekty (např. požární bezpečnost).
Pro získání stavebního povolení musí
stavebník předložit mimo jiné žádost
o stavební povolení, stavební dokumentaci, výpis z katastru nemovitostí, průkaz

energické náročnosti budovy, a další
dokumenty. Účastníky řízení o stavebním povolení jsou všechny osoby, jejichž
soukromá práva nebo zájmy jsou dotčeny.
V případě, že hrozí narušení subjektivních
veřejných práv účastníků (německy je
označována jako Nachbarrechte; týkají se
především výšky budov, odstupu budov
od sousedních pozemků, ochrany před
imisemi, apod.) dojde k veřejnému projednání stavebního povolení. V rámci toho
projednání mohou dotčené osoby29 vznést
konkrétní námitky.30

Příprava výstavby skladu
ve Vídni klade vysoké požadavky
na vyhodnocení dopadů stavby
na okolí. Rovněž administrativní
náklady jsou ve srovnání s podmínkami výstavby v Praze vysoké.

Případová studie výstavby skladové haly ve Vídni

Pokud má investor zájem stavět sklad ve Vídni, nej-

Důležitou, a finančně značně nákladnou polož-

K vydání stavebního povolení je nutné, mimo

prve musí získat povolení k průmyslové výstavbě.

kou je získání nezávislého znaleckého posudku

výše uvedených dokumentů, dodat např.

Obvyklá doba vyřízení povolení trvá kolem 80 dní.

k souladu zamýšlené stavby s pravidly pro tepel-

dokumentaci prokazující připravené parkovací

Celkové administrativní náklady na stavbu stan-

nou a hlukovou izolaci. Náklady na vypracování

plochy, plán ukládání odpadu, dostatečné

dardního skladu ve Vídni, v hodnotě okolo dvou

takového posudku mohou činit až 5 000 EUR.

zásoby požární vody a další. Pokud může

milionů EUR, činí kolem 25 tisíc EUR.

Další značně nákladnou položkou je nezávislý

stavba ovlivnit sousedská práva, musí být

posudek vybraného experta z oboru pozemního

ještě projednána za účasti veřejnosti.

stavitelství, jehož náklady jsou podobné jako
na posudek ohledně izolace, tj. kolem 5 000 EUR.

Celkové administrativní náklady celého pro-

Po dokončení stavby stavebník požádá provozo-

cesu lze odhadnout na částku do 25 000 EUR.

vatele vodovodní a kanalizační sítě k připojení své
stavby do sítě. Připojení trvá okolo 60 dní a podle
vzdálenosti stavby od sítě a dalších faktorů může
stát až 8 000 EUR.

29 Vlastníci sousedních pozemků nebo takových pozemků, které leží minimálně částečně v okruhu 30 metrů kolem stavební parcely.
30	V těchto námitkách mohou namítat porušení takových předpisů, které slouží nejenom veřejnému zájmu, ale také jim samotným. Takové námitky budou označeny
za subjektivní veřejnoprávní námitky. Toto tzv. „sousedské právo“ může být uplatněno prostřednictvím námitek nebo nejpozději při projednání. Informace v německém jazyce dostupné na https://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/.
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Berlín
V Německu platí spolkový stavební zákon
(Baugesetzbuch), který na nejvyšší úrovni
doplňuje ještě vyhláška o využití staveb
(Baunutzungsverordnung),31 ta upravuje
klasifikaci a využití stavebních pozemků.
V Berlíně, který je současně spolkovou
zemí, platí kromě celostátních i spolkové zákony. Nejdůležitějším spolkovým
zákonem pro Berlín v oblasti stavebnictví
je Bauordnung für Berlin (BauOBln), který
je srovnatelný s pražskými stavebními
předpisy. V kontextu s německým systémem stavebního práva se BauOBln nachází
na úrovni pod stavebním zákonem platným
pro celé Německo, ale na vyšší úrovni než
plánovací nástroje obcí (územní, regulační
plán). Tyto předpisy působí ve vzájemné
synergii.
Města se v Německu zapojují do procesu
územního plánování (Bauplanungsrecht)
vytvářením územních plánů obce (Flächennutzungsplan). V těch jsou stanoveny

základní zásady zamýšleného rozvoje
území, není tedy přímo závazný pro
potenciální investory. Do jeho vypracování
již může zasahovat veřejnost, stejně jako
zájmová sdružení, a překladatel plánu
(obec) má povinnost se s uplatněnými
připomínkami vypořádat – tento proces
je velmi podobný účasti veřejnosti v českém územním plánování. Přestože územní
plán nemá přímý účinek, jeho důležitost
se projeví v další fázi stavebního plánování, a to při přípravě regulačních plánů
(Bebauungsplan).
Regulační plán vychází z územního
plánu, který dále konkretizuje. Uplatní se
pouze na části městského zastavitelného
pozemku, tj. obce mívají většinou větší
množství regulačních plánů. Regulační plán
již je přímo závazný pro stavebníky a autoritativně stanoví např. plochy vyčleněné
pro dopravu, stavební využití pozemků
(území pro bytovou zástavbu, průmyslové
zóny, atd.), maximální zastavitelnou plochu
pozemku, pozemky vyčleněné pro veřejnou

zeleň a další. I při zpracování regulačního
plánu (které trvá v průměru kolem pěti let)
je zapojena veřejnost, a to v rozsahu stanoveném spolkovým stavebním zákonem.
Město Berlín má vlastní územní plán
(Flächennutzungsplan Berlin).32 Investor
nemá právo sám přímo iniciovat změnu
územního plánu, jde o politické rozhodnutí
města Berlína a investor může působit ve prospěch změn pouze nepřímo,
například investičními pobídkami a dalšími
ekonomickými nástroji. Změna územního
plánu trvá většinou od dvou do čtyř let.
Samotné město Berlín má přes tisíc dílčích
regulačních plánů, které se obvykle skládají
ze slovního popisu a situačního plánu,
a upravují podrobněji regulaci danou územním plánem. Ke změně regulačního plánu
je nutné zahájit oficiální nebo zjednodušenou proceduru, na základě které může být
regulační plán změněn v řádu tří až šesti
měsíců.33

Vybrané předpisy berlínského
stavebního práva:
• Vyhláška o podobě výstavby v historickém
centru (Baugestaltungsverordnung Historisches Zentrum)
• Vyhláška o provozu staveb
(Betriebsverordnung BetrVP)34
• Stavební materiály a postupy (Bauprodukteund Bauarten)
• Vyhláška o částkách pro stání kol (Verordnung
über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten).

31 V německé verzi dostupný z http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/baunvo/gesamt.pdf.
32 Dostupný z http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/pix/fnp/fnp_nbk_2015.pdf
33 Není dostupná žádná statistika týkající se četnosti změn regulačních plánů.
34	V německé verzi dostupná z http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/BetrV.pdf.
V Berlíně, na rozdíl od Mnichova, nejsou v platnosti:
• Vyhláška o stavbách pro ubytování (Beherbergungsstättenverordnung)
• Vyhláška o garážích (Garagenverordnung)
• Vyhláška o místech určených k prodeji (Verkaufsstättenverordnung)
• Vyhláška o stavbách pro shromažďování většího počtu osob (Versammlungsstättenverordnung)
• Směrnice o výstavbě škol (Schulbau-Richtlinie).
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Územní plán města Berlína z roku 2015

Oproti situaci v Praze je třeba
vnímat jako velmi pozitivní zcela
jasné a územním plánem předem
dané požadavky na umístění
stavby v území. Stavební úřad
vede již pouze řízení o stavebním provedení stavby, přičemž
podkladová stanoviska obstarává
za žadatele.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/

V případě, že je územní plán v důsledku
působení developera nebo v jeho prospěch
změněn, nese developer obvykle určitou
část nákladů a to podle míry jeho zásahu
do územního plánu. Záleží na dohodě
s městskou částí, ve které změna regulačního plánu proběhla. V zásadě je možné
uzavřít tzv. plánovací smlouvu (Städtebaulicher Vertrag), smlouvu o poskytování
veřejných služeb (Erschließungsvertrag)
nebo uzavřít jinou dohodu (Ablösungsvereinbarung).
Stavební řízení není v Německu rozděleno
do dvou fází, jak je běžné v České republice,
tedy na územní a stavební řízení. Pokud
je záměr investora v souladu s územním
(regulačním plánem), je stavba tímto
umístěna a jediným nezbytným předpokladem pro výstavbu je získání stavebního

povolení.35 Obvyklým postupem investora je nejprve diskuze a komunikace se
stavebním úřadem, během které si ověří,
zda projekt splňuje nejdůležitější z výše
uvedených předpokladů. Tato procedura se
nazývá „Bauvoranfrage“, což lze překládat
jako územní šetření.
Během procesu získání stavebního povolení stavební úřad pouze zkoumá, zda
plánovaný projekt splňuje veškeré zákonné
předpoklady (stanovené zejména ve stavebním zákoně, územním a regulačním
plánem). Výjimku z nutnosti získat stavební
povolení tvoří případy tzv. Baugenehmigungsbefreiungs, tj. postavení nebo změna
jednoduchých staveb.36 V případě nejistoty
týkající se rozhodnutí stavebního orgánu
či nejistoty ve výkladu, je možné obrátit se
na soud, který má velmi silnou pozici. Přes-

35	Berlínský stavební řád stanovuje, pro které stavby stačí tzv. jednoduchý stavební souhlas, resp. ohlášení.
V případě jednoduchého stavebního souhlasu je žádost o jeho vydání pokládána za kompletní a dostatečnou pokud stavební úřad do tří týdnů neoznámí staviteli, že
tomu tak není. Pokud se stavební úřad neozve do čtyř týdnů, fikcí schválení je žádosti vyhověno a stavebník může začít stavět.
V případě stavebního povolení, stavební úřad uvědomí stavitele do 14 dní o tom, zda je žádost kompletní nebo zda jsou potřeba některé další dokumenty. Pokud
na žádost stavitel dodatečné dokumenty nedodá, je žádost odložena (stavební úřad jí nevyhoví). Pokud je však žádost kompletní, stavební úřad kontaktuje další
dotčené odbory pro získání jejich závazných stanovisek. Pokud na žádost další dotčené odbory nevydají do jednoho měsíce rozhodnutí, předpokládá se jejich souhlas.
Pokud není žádost kompletní z důvodů nesouhlasu dotčených odborů a jejich žádosti o doplnění informací, přerušuje se toto měsíční období do doby, než stavebník
požadované informace dodá. Po obdržení souhlasu od dotčených odborů má stavební úřad lhůtu v délce jednoho měsíce k vydání stavebního povolení.
36 Informace v německém jazyce dostupné na http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/BauOBln.pdf.
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tože německý soudní systém není založen
na precedentních rozhodnutích a je velmi
podobný českému soudnímu systému,
soudní rozhodovací praxe hraje ve stavebních procesech významnou roli.
Na rozdíl od České republiky není investor
sám povinen obstarávat si závazná stanoviska dotčených orgánů, tato stanoviska si
vyžádá stavební úřad během procedury
vedoucí k získání stavebního povolení.
Stejná pravidla platí i pro proces EIA, který
je také součástí stavebního řízení, stejně
jako souhlasy k připojení nové stavby
k dopravní a technické infrastruktuře.

Veřejnost má v Berlíně, stejně jako v celém
Německu, značnou možnost zapojit se
do veřejného dění týkajícího se územního
plánování, tedy do tvorby územního a regulačního plánu. Velkou roli hrají tzv. nositelé
veřejných zájmů (což jsou většinou veřejné
instituce - Träger öffentlicher Belange),
nevládní organizace zaměřené na ochranu
přírody, obchodní komory a v určitých případech mohou hrát roli i církve (v závislosti
na možných dopadech stavby). Vlastníci
sousedních pozemků mohou podat žalobu
u soudu, pokud dle jejich názoru stavba
nesplňuje zákonné požadavky stanovené
v BauOBln.

Nároky na přípravu stavby
a projektu a jeho projednání
s veřejností jsou v Berlíně velmi
vysoké, a není tudíž jednoduché
dostát vyžadovaným standardům.
Vysoké jsou rovněž i administrativní náklady. Pokud jsou však
splněny veškeré zákonné předpoklady, vydání stavebního povolení
nejsou kladeny žádné překážky.

Případová studie výstavby skladové haly v Berlíně

Prvním krokem při plánované výstavbě skladu

Stavebník v žádosti o vydání stavebního povolení

Pokud je žádost kompletní (po doplnění) kon-

v Berlíně je nutnost získání stavebního povolení.37

doloží projektovou dokumentaci, detailní popis

taktuje stavební úřad ostatní odbory, které se

Od dubna 2013 musí být žádosti podávány elektro-

budoucího využití budovy, doklady o statice

ke stavbě vyjádří. Pokud nevydají stanovisko

nickou formou. Stavební úřad do 14 dní informuje

budovy a další nezbytné dokumenty, které si

do jednoho měsíce, je postupováno, jako by

stavebníka, zda je jeho žádost kompletní nebo

stavební úřad případně vyžádá. Žádost musí

vyjádřily souhlas. Po obdržení souhlasů má

zda musí doplnit některé dokumenty. Poplatky

být podepsána architektem, připojeny musí být

stavební úřad jeden měsíc k vydání rozhod-

za všechny dokumenty a vydání stavebního povo-

i výpočty statiky, které jsou následně na staveb-

nutí o stavebním povolení.

lení při výstavbě skladu činí okolo 6 500 EUR.

ním úřadě přepočítány (tzv. dvojitá kontrola).

Stavebník po dokončení stavby podá

Dva týdny před dokončením hrubé stavby musí

Stavební úřad jmenuje nezávislého experta (může

žádost k monopolní společnosti, Berliner

být stavební úřad notifikován, ten rozhodne

jít o zaměstnance úřadu nebo o soukromou osobu

Wasserbetriebe, o připojení k vodo-

o provedení inspekce, případně povolí staviteli

/ společnost), který ověří výpočty v předložených

vodu a kanalizaci, ke které přiloží nutné

pokračovat v interiérových pracích. Po konečném

dokumentech. Následně vydá ověření o statice

dokumenty a v budově umožní provést

dokončení stavby musí být stavební úřad znovu

budovy, které musí vždy být k dispozici před

inspekci. Sklad je následně připojen,

notifikován, následně rozhodně zda v budově pro-

započetím stavby. Náklady na tohoto experta

celková cena za tyto služby činí okolo

vede inspekci. 38 Náklady na případnou inspekci

hradí stavebník a v našem modelovém případě by

7 500 EUR.

ve výši 2 600 EUR jsou hrazeny stavebníkem.

se jednalo o částku kolem 3 500 EUR.

Celkové administrativní náklady celého procesu
lze odhadnout na částku do 20 100 EUR.

37 Od 1. dubna 2013 musí být veškeré dokumenty, stejně jako žádost o povolení, zasílány pouze elektronicky na místně příslušný stavební úřad.
38 Inspekce se provádí pouze přibližně v 10 % případů.
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Analýza regulace stavební legislativy v hlavním městě Praze a vybraných evropských metropolích

Vybrané důležité spolkové předpisy
platné v současnosti v Mnichově:
• Vyhláška o stavebních materiálech a postupech
(Bauprodukte- und Bauartenverordnung)
• Vyhláška o podkladech nezbytných pro povolení
stavby (Bauvorlagenverordnung)
• Vyhláška o stavbách pro ubytování (Beherbergungsstättenverordnung)
• Vyhláška o garážích a parkovacích stáních (Garagen- und Stellplatzverordnung)
• Vyhláška o místech určených k prodeji (Verkaufsstättenverordnung)
• Vyhláška o stavbách pro shromažďování většího počtu osob
(Versammlungsstättenverordnung)

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/

Mnichov
V Mnichově, který je hlavním městem
spolkové země Bavorsko, platí kromě
celostátních i spolkové stavební a územně
plánovací zákony. Nejdůležitějším z nich je
Bayersche Bauordnung (BayBo), který je
srovnatelný s českými obecnými technickými požadavky. Obce ležící na území
spolkové země Bavorsko nemají možnost rozhodnout se pro vlastní stavebně
technické požadavky, tedy vyloučit aplikaci
BayBo. Obdobně jako v Berlíně, v kontextu
s německým systémem stavebního práva,
BayBo se nachází na úrovni pod stavebním
zákonem platným pro celé Německo, ale
na vyšší úrovni než plánovací nástroje obcí

(územní, regulační plán). V Bavorsku, a tedy
i na území Mnichova, platí řada dalších
předpisů a vyhlášek, které jsou podobné
praxi v České republice.
Na úrovni obce má Mnichov vlastní územní
plán (stejně jako všechny ostatní německé
obce).39 Podmínky změny územního plánu,
včetně změny vyvolané investorem, stejně
tak jako umístění stavby a stavební řízení
jsou v Mnichově obdobné jako v Berlíně.

Podmínky výstavby na území
města Mnichova jsou obdobné
jako na území hlavního města
Německa Berlína.

Z důvodu podobné legislativy jsou náklady
a proces výstavby skladu podobné jako
v Berlíně, případová studie tedy není
uváděna.

39 V německé verzi dostupný na http://www.fnp-muenchen.de/.
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Kodaň
Město Kodaň nemá vlastní stavební
předpisy; pro město Kodaň platí stejná
stavební regulace jako pro zbytek Dánska.
Přestože je stavební regulace na území
celého Dánska stejná, dánský právní řád
uznává zvláštní postavení hlavního města
a přilehlé oblasti (Greater Copenhagen).
Stejně tak zákon o územním plánování
platný pro celou oblast Dánska (Planning
Act) věnuje značný prostor oblasti Greater
Copenhagen.
Již od roku 1947 existuje tzv. Finger Plan
(Fingerplanen), jehož cílem je strategicky
rozvíjet území Kodaně a přilehlých oblastí
s přihlédnutím k nutné zvláštní dopravní
a další infrastruktuře. Finger Plan připravuje dánské Ministerstvo životního

prostředí. Územní rozvoj měst v této
oblasti musí být koordinován s ohledem na zvláštní potřeby hlavního města
Kodaně, zejména se zřetelem k dopravní
obslužnosti a následnému dopravnímu
spojení. Tak je zajištěno plynulé dopravní
spojení obyvatel každodenně dojíždějících
do Kodaně za prací.
Finger Plan musí být v souladu s místním
územním plánováním na lokální úrovni,
které představuje zejména Municipal Plan
Copenhagen (obdoba českého územního
plánu pro městskou oblast Kodaně) a také
s tzv. Local Plans (lokální plány – obdoba
regulačních plánů v České republice).
V centrální oblasti (dlaň ruky) lze stavět
a obnovovat současné stavby (rekonstru-

Nákres původního Finger Plan z roku 1947

https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf
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ovat) pouze v zastavěných oblastech s přihlédnutím k možnosti posílení prostředků
veřejné dopravy. V oblasti periferie (prsty)
lze stavět o něco svobodněji, přesto však
platí, že nové stavby, resp. obnova starších
staveb, lze provést pouze po zhodnocení
vlivu na existující infrastrukturu a s posílením prostředků veřejné dopravy. Zvláštností jsou tzv. klíny mezi periferiemi (oblasti
mezi prsty), které by měly zůstat místy
pro rozvoj přírody a pro rekreaci obyvatel.
Tyto části by neměly být ani v budoucnu
zastavěny.
Zbytek oblasti Kodaně je podřízen městskému územnímu plánování (na obecní
úrovni) a neplatí pro něj výše uvedená
omezení.

Analýza regulace stavební legislativy v hlavním městě Praze a vybraných evropských metropolích

Finger Plan 2013

https://danishbusinessauthority.dk/sites/default/files/fp-eng_31_13052015.pdf
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Dalším specifikem platným pro hlavní
město a přilehlou oblast je národní nařízení pro umístění maloobchodů. Zákon
o územním plánování upravuje pravidla
pro umísťování maloobchodů do dánských
obcí v závislosti na jejich velikosti a rozloze
obchodu. Tento zákon také zmocňuje Ministerstvo životního prostředí k vydání tohoto
nařízení k regulaci obchodního prodeje
v oblasti Kodaně, ve kterém jsou určena
městská centra, obvodní centra a centra
druhotná, ve kterých je možné budovat
obchody s podlahovou plochou přesahující
2 000 metrů čtverečních, která nesmějí
být v jiných částech města. Obecně je
zakotveno pravidlo, že obchody postavené
po 1. červenci 2007 nesmí překročit podlahovou plochu 3 500 metrů čtverečních.
Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vydat k ochraně důležitých veřejných
zájmů zvláštní nařízení týkající se územního
plánování v oblasti Kodaně, stejně jako
v celém Dánsku. Tato nařízení bývají využívána i k usnadnění specifických aktivit důležitých v sociálním kontextu nebo k zajištění
budoucnosti rozvoje určitých oblastí. Tímto
způsobem lze omezit vliv místní samosprávy na územní plánování.

Územní plánování, stejně jako stavební
regulace (která je ale již ovlivněna možnostmi, které jsou jí dány prostředky
územního plánování), jsou v Kodani značně
ovlivněny ohledem na životní prostředí.
Nejdůležitější procesy, které ke vzniku
územních plánů vedou, podobně jako
unikátní koncept Finger Planu a vydání
národních nařízení, má na starosti Ministerstvo životního prostředí. Dalším zajímavým prvkem je značný důraz na podporu
hromadných způsobů dopravy a dopravní
infrastruktury celkově. Tento trend lze
vysledovat ve všech evropských městech,
ale v Kodani je snaha vyloučit automobily
z městského centra nejznatelnější a nese
také nejpřímější výsledky.40

Ačkoliv nemá město Kodaň vlastní
stavební předpisy, jeho postavení a význam jsou zohledněny
na úrovni národních stavebních
předpisů. Stejně jako české stavební předpisy kladou ty dánské
velký důraz na projednání prováděcích dokumentů s veřejností,
na životní prostředí a na využití
veřejné infrastruktury.

Povolovací proces není dělen na územní
a stavební část a vede se pouze jedno
řízení zahrnující umístění stavby i povolení
jejího stavebně technického provedení.

Oproti situaci v Praze činí výraznou položku poplatek za připojení
k veřejnému vodovodu a kanalizaci, který nelze v České republice
vybírat.

40	E xtrémní podpora cyklistiky, která v posledních desetiletích probíhala v Dánsku jak prostředky územního plánování, tak i ekonomickými nástroji, vede nyní v Kodani
k paradoxním situacím. Silnice přestávají být přeplněné auty, ale jsou přeplněné cyklisty. Na ovzduší ve městě je to ale citelně znát, podle studie European City Ranking je v Kodani druhý nejčistší vzduch mezi evropskými hlavními městy. Studie dostupná na http://sootfreecities.eu/city.
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Případová studie výstavby skladové haly v Kodani

V Kodani je prvním krokem při zamýšlené výstavbě

Jakmile stavitel získá stavební povolení, povolení

Posledním krokem je připojení stavby

skladu žádost o stavební povolení.41 Musí obsa-

ke stavbě základů obdrží v časové lhůtě trvající

k vodovodu a kanalizaci, které proběhne

hovat přesnou identifikaci stavby, projektovou

obvykle 7–30 dní. Inspekce ze stavebního úřadu

na základě žádosti podané ke společnosti

dokumentaci, popis dopadů na životní prostředí,

během výstavby běžně nenavštěvuje místo

HOFOR A/S, která tyto služby v Kodani zajiš-

popis vzhledu fasády budovy (kladen důraz

stavby, pouze v případě velkých konstrukcí jednou

ťuje. Žádost musí být podána 4 týdny před

i na vizuální stránku), informace o velikosti budovy,

až dvakrát během stavby proběhne kontrola.

samotným připojením. Platba za připojení je

hustoty jejího osídlení, informace o plánovém

Obecně je inspekce provedena pouze asi u 20 %

přesně specifikována a pro stavbu o velikosti

napojení na vodovod a kanalizaci a další. Všechny

staveb a proběhne bez předchozího upozornění.

dokumenty jsou pečlivě prověřeny a následně

800 m2 může činit až 140 000 dánských
korun, tj. zhruba 500 tis. Kč.

v rámci jednoho řízení je prověřen soulad návrhu
s plánovací dokumentací a dalšími veřejnými předpisy (protipožární ochrana, napojení na kanalizaci
a další). Úřad sám může iniciovat šetření na místě
před vydáním povolení, není to ale obvyklý postup.

Celkové administrativní náklady celého procesu
lze odhadnout na částku do 18 500 EUR.42

41	Od prosince 2014 může být celá procedura povolení stavby provedena online přes webové stránky, viz https://www.kk.dk/byggeri.
42	Dle kurzu České národní banky k 29. březnu 2016 dostupný z http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp: 1 dánská
koruna – DKK = 3,631 Kč.
17

Londýn
Plánování výstavby je v Londýně regulováno na několika úrovních. Základním dokumentem je Londýnský plán
(London Plan) z března 2015.43 Na stejné
legislativní úrovni se nachází i Národní
rámec územního plánování (National
Planning Policy Framework) z roku 2012.
U veškeré výstavby v Londýně musí být
posouzen její soulad s těmito dokumenty.
Londýnský plán je komplexním dokumentem připravovaným ve spolupráci
kanceláře starosty Londýna (který je
za přípravu a její organizaci zodpovědný), zástupců 32 londýnských čtvrtí
a zástupce města Londýna. Londýnský
plán je následně zveřejněn pod společným jménem zástupci tzv. Greater
London Authority (zde lze nalézt značnou podobnost se systémem dánským,
viz Greater Copenhagen).
Podrobnosti přípravy, možnosti vydání
alternativních verzí, obecných cílů a způsobu změny / náhrady Londýnského
plánu jsou stanoveny v novelizovaném
Greater London Authority Act44 z roku
1999. Platnost současného Londýnského plánu je stanovena do roku 2036
– obvyklá doba platnosti je 20 let.
Londýnský plán je vnímán spíše jako
strategický prostředek, který nastaví
obecný rámec, který vymezuje prostor
pro další lokální plánování. Povinností
starosty je také sledovat vývoj oblasti
města, stejně jako další strategické
podněty, které mohou Londýnský plán
ovlivnit, případně iniciovat změny tohoto
plánu. Londýnský plán představuje

lokální provedení Národního rámce
územního plánování (The National
Planning Policy Framework) z března
2012 a postihuje právě ty lokální aspekty,
které nelze zohlednit ve vládním dokumentu s obecnou platností pro celou
Velkou Británii.
Dalším dokumentem nezbytným pro
územní plánování jsou lokální plány
městských čtvrtí, které plní funkci
územních plánů běžných v České
republice. Území historického centra
města, čtvrti City of London, je dále
regulováno nejpřísněji – tuto funkci
plní City of London Local Plan. Platnost
současného je stanovena do roku 2026.
Zajímavostí lokálního plánu je závěrečná mapa územního plánu, která je
rozdělena na dvě části – v jedné je brán
ohled i na rozhled z různých důležitých
londýnských památek, kdy přímo stanoví
vyhlídkové koridory. Změny územního
plánu pro City of London nejsou obvyklé
a nastávají pouze v tom případě, že se
změní národní strategie pro územní
plánování. Tento lokální plán také nelze
změnit na žádost investora. Přestože
developeři mohou mít určitou roli v procesu přijetí územního plánu, iniciovat
změnu nejsou oprávněni. Pokud ve fázi
přijetí územního plánu jsou brány ohled
na zvláštní požadavky potenciálních
investorů, může být část následných
nákladů přenesena na investory.

V Londýně neexistuje územní řízení. Jeho
funkci plní již územní plán – pokud je
zamýšlená stavba v souladu s územním
plánem, resp. lokálním plánem, není již
důvod ji přezkoumávat v územním řízení.
Pokud zamýšlená stavba splní veškeré
požadavky vyžadované lokálním plánem,
není již předmětem dalšího hodnocení,
které by bylo podobné českému územnímu řízení. Pokud může mít zamýšlená
stavba značný dopad na místní poměry,
případně je jiným způsobem důležitá,
může být ještě posuzována samotnou
kanceláří starosty Londýna.
Před podáním žádosti si stavebník musí
zajistit nezbytná povolení, obdobně, jako
tomu je v České republice.
Součástí povolovacího řízení je napojení na dopravní infrastrukturu, nikoliv
ale otázka napojení na inženýrské sítě.
Napojení na inženýrské sítě si musí stavebník vyřídit samostatně.

Dalším dokumentem, vydávaným
na nejnižší úrovni, jsou tzv. plány sousedství („neighbourhood plans“), které
vydávají londýnské čtvrti s přihlédnutím (v souladu) s londýnským plánem
a místními lokálními plány.

43 Podle oficiálních dokumentů zveřejňovaných starostou Londýna, Londýnský plán lze charakterizovat jako:
• strategický plán pro rozvoj Londýna, který nastavuje možnosti výstavby, dopravy, sociálního společenství a také rozvoje Londýna na dobu dalších 20–25 let
• dokument, který v sobě slučuje geografické a lokální aspekty dalších strategických plánů, které vydává starosta Londýna, zejména strategii dopravní, ekonomického rozvoje, bydlení, kultury a řešení sociálních problémů
• prostředek, který má pomoci k řešení problémů souvisejících se stavem životního prostředí v Londýně.
44 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents
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Mapová část A územního plánu města Londýna (City of London Local Plan)

http://www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/planning-policy/local-plan/Pages/default.aspx

Jedním z podkladů pro povolení stavby je
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).
Tento proces je velmi podobný procesu
českému, kdy o jeho nutnosti rozhoduje klasifikace v přílohách prováděcího předpisu.
Zapojení veřejnosti do plánovacích procesů se liší podle typu žádosti o stavební
povolení (Minor/ Major).45 Pro tzv. malou
žádost je maximální možnost zapojení
veřejnosti do 8 týdnů od podání žádosti,
pro velkou žádost je tato doba prodloužena na 13 týdnů. Prvních 21 dnů z tohoto
období (u obou druhů žádostí) je přímo

určeno pro konzultace s veřejností, v této
době může veřejnost také žádost připomínkovat. Nelze předem obecně říct, jaký
dopad bude mít nesouhlas veřejnosti, tyto
záležitosti jsou v Londýně velmi specifické
a k minimalizaci následků dopadu nesouhlasu veřejnosti může pomoci pouze maximální pečlivost při přípravě projektu.
V Londýně lze kromě stavebních úřadů
využít služeb autorizovaných inspektorů.
Autorizovaný inspektor vykoná podobnou
činnost jako lokální stavební úřady. Seznam
autorizovaných inspektorů lze nalézt

45 Žádost (Planning application) může být buď podána jako tzv. Minor Application (pro malé stavby) nebo tzv. Major Application (větší stavby).
Rozhodujícím faktorem je zde velikost stavby. Pro více než deset obydlí / stavbu větší než půl hektaru je potřeba Major Application, stejně jako obecně
pro všechny stavby, jejichž rozloha má přesáhnout velikost jednoho hektaru.
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Oproti Praze, potažmo České
republice, je v Londýně zvláštností
silné postavení autorizovaného
inspektora během stavebního
procesu jako přenesení výkonu
státní správy na soukromou
osobu, a tím i zjednodušení stavebně právních procesů.

na webových stránkách Rady autorizovaných inspektorů.46 Jejich licence je platná
na dobu 5 let a v současnosti vykonávají
až 60 % veškerého stavebního dohledu
v Anglii a Walesu.
Investor nejprve podepíše smlouvu
s inspektorem autorizovaným vykonávat
kontrolu stavebních prací podle Stavebního zákona z roku 1984. Jeho činností je
za úplatu zejména poskytovat poradentství
týkající se stavební legislativy a její aplikace,
dohlížet na průběh prací, vydávat průběžný
a závěrečný certifikát, pokud je vyžadován.
Lokální stavební úřady mají lhůtu ke schválení stavební dokumentace od 6 do 8
týdnů, autorizovaní inspektoři na rozdíl
od nich žádnou lhůtu nemají. V případě
dohody či dlouhodobé spolupráce investora s inspektorem je pak běžné výrazně
rychlejší vyřízení s tím, že odpadá nutnost
investora jednat s odborem výstavby
o přesných podmínkách stavby. Přestože
využití autorizovaných inspektorů je efektivním způsobem jak se vyhnout jednání
s úřady, místní stavební úřad přesto vykonává nad činností autorizovaných inspektorů kontrolu a dohlíží nad dodržováním
stavebních předpisů.
Jakmile je získáno stavební povolení (souhlas) z odboru plánování místního stavebního úřadu, autorizovaný inspektor zašle
lokálnímu stavebnímu úřadu oznámení
o tom, že přebírá odpovědnost nad projektem. Toto oznámení může být do pěti dnů
odmítnuto. Pokud není odmítnuto, do 5 dní
mohou začít stavební práce, během kterých

46 http://cic.org.uk/services/register.php
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by měl autorizovaný investor provést během
okolo 8-9 inspekcí v různých fázích výstavby.
V Londýně, stejně jako v celé Anglii, je
zvláštností silné postavení autorizovaného
inspektora během stavebního procesu.
Tito si konkurují s lokální stavebními úřady,
které sice vykonají jejich kontrolu, ale
fakticky jsou ve vztahu konkurence. V Anglii
je znát značná snaha převést co nejširší
množství oprávnění na soukromé subjekty
a odlehčit tak veřejné správě. Na autorizované inspektory jsou ale kladeny značné
požadavky, především co se týče kvalifikace
a odpovědnosti.
Pokud žádost spadá pod tzv. Major
Application, časový rámec pro rozhodnutí
se pohybuje v délce 13 týdnů. Během
tohoto období místní úřad žádost posoudí,
zkonzultuje s dotčenými odbory a orgány,
dá prostor pro připomínky veřejnosti, které
musejí být brány v úvahu během rozhodování. Pokud není rozhodnuto do 13 týdnů,
nebo je žádost zamítnuta, stavebník je
oprávněn odvolat se k ministerstvu.
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Případová studie výstavby skladové haly v Londýně

V Londýně lze kromě stavebních úřadů využít

Stavebník musí získat stavební povolení na místně

Autorizovaný inspektor následně zašle žádost

služeb autorizovaných inspektorů. Autorizovaný

příslušném úřadu jedné z 33 londýnských čtvrtí.

místnímu protipožárnímu odboru, ve které

inspektor vykoná podobnou práci jako lokální

Žádost musí obsahovat dokumenty, které jsou

představí hlavní zásady protipožární ochrany

stavební úřady. Odměna autorizovaného inspek-

přesně určeny na webových stránkách jednotli-

a důkazy, že stavba je v souladu s nejpřísněj-

tora činí v případě typové stavby skladu přibližně

vých čtvrtí. Dokumenty je nutné dodat ve větším

šími bezpečnostními standardy. Protipožární

3 000 liber.

počtu kopií, pokud však není žádáno elektronic-

odbor do 15 pracovních (21 kalendářních)

kou formou, což je poslední dobou doporučováno.

dní žádost schválí, případně k ní vysloví své

Poplatek za žádost se stanoví podle rozlohy

komentáře.

podlahové plochy, v případě typového skladu by
činil kolem 6 500 liber.

Finální inspekci po dokončení stavby

V další fázi je nutné podat žádost o připojení

provádí autorizovaný inspektor, který

k vodovodu a kanalizaci. Po podání žádosti pro-

připraví konečný certifikát a jeho kopii

běhne v místě stavby inspekce, na základě které

zašle na místně příslušný stavební

jsou stanoveny všechny nezbytné podmínky pro

úřad. Žádná veřejnoprávní inspekce již

připojení a jsou posouzeny dopady na již existující

není stavebním úřadem prováděna.

síť. Pokud se podaří splnit všechny předpoklady,
stavba je následně do sítě připojena. Monopol
v této oblasti má v Londýně společnost Thames
Water Utilities Ltd. a za připojení skladu takovéto velikosti je nutné uhradit poplatek ve výši
přibližně 5 500 liber.

Celkové administrativní náklady celého procesu
lze odhadnout na částku do 19 150 EUR.
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Závěr
Hlavní města ve všech porovnávaných
zemích mají v regulaci výstavby na svých
územích zvláštní postavení. Může se
jednat o speciální stavební řád platný
pouze pro území hlavního města (což je
obvyklé v německy mluvících zemích) nebo
o zvláštní postavení v územním plánování, které samo o sobě upraví možnosti
výstavby do takové míry, že pak není nutné
vydávat zvláštní stavební předpisy.

Základní principy stavební legislativy jsou
velmi podobné ve všech sledovaných
městech. Co je však žádoucí změnit, je její
vymahatelnost. Jen v právně předvídatelném a stabilním prostředí lze koncepčně
působit, koncepce prosazovat a držet se
jich. K vymahatelnosti stavební legislativy
může přispět důsledné oddělování výkonu
státní správy od samosprávy.

Požadavky na výstavbu ve velkých, natož
hlavních městech typu Prahy, Berlína, Vídně
a dalších, nelze srovnávat s výstavbou
v menších městech. Situace je v těchto
případech z podstaty věci odlišná. Proto
názory, že jednotná legislativa pro všechny
oblasti, kdy není brán v potaz charakter
města, požadavky na kulturu života v něm
a environmentální a historické souvislosti,
je nutné, když nikoliv přímo odmítnout,
velmi pečlivě zvažovat.
Domníváme se proto, že Hlavní město
Praha by mělo i nadále mít zvláštní postavení v regulaci výstavby na svém území.

Stabilita stavebně právní regulace znamená
zavedení takových nástrojů územního plánování a stavebně právní regulace, v rámci
kterých bude mít potenciální investor jistotu, že dobou platnosti překonají náročný
povolovací proces. Osud pražských stavebních předpisů, a tudíž rovněž Metropolitního plánu, je však nejistý a v České republice se v současné době projednává již 15.
novela stavebního zákona, který nabyl účinnosti v roce 2007. Nutnost koncepčního
přístupu uznávají všechny zainteresované
strany. Na situaci v daných městech, stejně
jako na ochotě investorů k nové výstavbě,
má stabilní a koncepční přístup veřejné
správy, resp. případná absence takového
přístupu, významný vliv.

Jednoznačným trendem je důsledné
zavedení principu jeden žadatel – jedna
žádost – jeden úřad (kontaktní místo) –
jedno řízení – jedno povolení. Žádoucími se
jeví zavedení jednoho povolovacího řízení
u jednoho úřadu, kdy územní řízení může
být nahrazeno dlouhodobě vytvářeným
územní plánem projednávaným za účasti
odborné i laické veřejnosti. Jednotné řízení
je i leitmotivem v současné době probíhající
novely stavebního zákona.
Rovněž je ke zvážení další usnadnění
stavebně právních procesů pro stavebníky, kdy za cenu vyšších administrativních
nákladů stavební úřad zajistí veřejnoprávní
podklady k povolení stavby namísto stavebníka. Jednotné a jasné metodické vedení
stavebních úřadů by jim mělo dávat jasné
instrukce, jak v řízeních přistupovat k možným obstrukcím.
Právě díky promyšlené koncepci, stabilní
legislativě a její správné aplikaci pak může
být dosaženo stavu srovnatelného s vyspělými hlavními městy.

S ohledem na srovnání specifik výstavby v jednotlivých vybraných městech lze pro
stavební regulaci na území hlavního města Prahy jako best-practice doporučit:

1

2

3

Zachování možnosti

Důraz na dlouhodobost

Vedení jednotného

specifické úpravy stavební

a stabilitu legislativního

povolovacího řízení.

regulace na území hlavního

prostředí, koncepční

města Prahy oproti zbytku

plánování a vymahatelnost

České republiky.

práva.
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