
Postavení dotčených osob v územních a stavebních procesech 

 

 

Účelem práce je analyzovat problematiku postavení dotčených osob v rámci územních 

a stavebních procesů upravených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu a poskytnout základní přehled ve vymezené oblasti. Přitom si klade za cíl 

zohlednit co nejširší škálu institutů, které ve svém souhrnu i vzájemných vazbách určují obsah 

zásadních práv konkrétních skupin osob v průběhu příslušných postupů i v návaznosti na tyto 

postupy a obsáhnout tak jak nástroje přímé obrany, jejichž smyslem je systematické uplatnění 

práv a oprávněných zájmů v procesech územního plánování i proti konkrétním záměrům 

napříč územními a stavebními postupy, tak pojednání o doprovodných závazných postupech, 

jejichž smyslem je zajistit efektivnost uplatnění nástrojů přímé obrany, především skrze 

uplatnění závazných postupů zajišťujících informovanost dotčených osob. 

 

Důvodem pro mou práci je značná praktická hodnota pojící se s uspořádáním 

a objasněním daného tématu, zejména v návaznosti na vymezení okruhu osob, jimž jsou tyto 

právní instituty primárně určeny, konkrétního obsahu práv a účinků s nimi spojených a 

vymezení systematického postavení uvedených institutů uvnitř širších souvislostí a návaznosti 

v rámci předmětných územních a stavebních procesů. Argumentem pro výběr tématu se stala 

rovněž jeho aktuálnost související se změnami provedenými novelou stavebního zákona č. 

350/2012 Sb. a motivace poskytnout základní přehled o změnách, které byly s tímto zákonem 

do zákona č. 183/2006 Sb. vneseny a předestřít jejich vliv na postavení dotčených osob. 

 

Práce se skládá ze tří kapitol, z nichž každá se vztahuje k rozdílným aspektům 

postavení dotčených osob.  

 

Kapitola jedna poskytuje úvod do problematiky a zabývá se obecnými otázkami.   

 

Kapitola je rozdělena do sedmi částí. Část první popisuje vztah stavebního zákona a 

správního řádu. Část druhá vysvětluje pojem „územně plánovací dokumentace”. Část třetí 

nastiňuje základní aspekty doručování. Část čtvrtá popisuje průběh a význam „veřejného 

projednání“. Část pátá objasňuje význam a působení „zástupce veřejnosti“. Část šestá 

obsahuje uspořádaný výčet obranných prostředků spolu s individuální podrobnou 

charakteristikou. Část sedmá objasňuje obecnou problematiku „sousedství“ a „dotčení“.  



 

Kapitola dvě obsahuje základní charakteristiku a nástin zásadního průběhu 

jednotlivých územních procesů s ohledem na specifika ve vztahu k postavení dotčených osob. 

Obsahuje též výčet zásadních změn vnesených zákonem č. 350/2012 Sb. . 

 

Kapitola je rozdělena do dvou částí. Část první zahrnuje abstraktně-konkrétní územní 

procesy. Část druhá obsahuje individuální územní procesy.  

 

Kapitola tři pojednává o specificích postavení dotčených osob v rámci předestřeného 

postupu jednotlivých stavebních procesů a o základní charakteristice těchto procesů. Rovněž 

obsahuje výčet zásadních změn vnesených zákonem č. 350/2012 Sb. . 

 

Kapitola je rozdělena do čtyř částí, z nichž každá se zaměřuje na konkrétní stavební 

proces.  

 

Hlavní poznatky jsou shrnuty v  části Závěr. Domnívám se, že postavení dotčených 

osob je ovlivněno soustavou konkrétních institutů, jejichž reálný vliv je třeba posuzovat 

s ohledem na uspořádání a vzájemné propojení do uceleného systému. Přijaté změny 

stavebního zákona mají přitom značný vliv na právní působení tohoto systému, tedy i na 

postavení dotčených osob napříč úpravou územních a stavebních procesů. 

 

 


