
 

zástupce veřejné ochránkyně práv 
JUDr. Stanislav Křeček 

 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Vybrané problémy 
z aplikace stavebního zákona 

 

který se koná 
dne 26. dubna 2018 

 

v sále Otakara Motejla 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Cílem kulatého stolu je vzájemná výměna zkušeností z aplikace stavebního zákona zejména 

s ohledem na jeho novelu, diskuze aplikačních nejasností a jejich praktického řešení. 

Mezi hlavní témata letošního ročníku bude patřit problematika závazných stanovisek 

a postavení dotčených orgánů v řízeních podle stavebního zákona, užívání staveb, účastenství 

a postavení spolků po novele stavebního zákona. Rovněž bude vytvořen prostor pro diskusi 

těchto témat účastníky kulatého stolu.  
 

Předpokládanými účastníky a účastnicemi kulatého stolu budou vedle pracovníků Kanceláře 

veřejného ochránce práv zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, jednotlivých krajských úřadů, 

Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Brna, tj. úřadů působících v roli 

ústředního orgánu státní správy a odvolacích orgánů, a České společnosti pro stavební právo.  
 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 

odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 19. dubna 2018. 

Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 
 

Případné dotazy k tématu můžete uvést v rámci registrace, či je do čtvrtka 19. dubna 2018 

zaslat na emailovou adresu gregorova@ochrance.cz.  
 

Odborným garantem konference je Mgr. Jana Gregorová (gregorova@ochrance.cz), 

organizačním garantem je Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
 

Občerstvení zajištěno.  

                                                           
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

26. dubna 2018 
 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků a účastnic 

10:00 – 10:15 Úvodní slovo 

JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv 

Mgr. Jana Gregorová, Kancelář veřejného ochránce práv 

10:15 – 10:45 Představení Desatera dobré praxe pro posouzení stavebních úprav 
měnících vzhled památkově nechráněných staveb 

Mgr. Martin Studnička, Kancelář veřejného ochránce práv 

10:45 – 11:30 Dotčené orgány, závazná stanoviska 

JUDr. Jana Vašíková, Kancelář veřejného ochránce práv 

 postavení dotčeného orgánu v řízeních podle stavebního zákona 

 závazné stanovisko – forma, povaha, obsah, přezkum 

 závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona 

11:30 – 12:15 Přestávka na oběd 

12:15 – 12:45 Účastenství v řízeních podle stavebního zákona a postavení spolků 
po novele 

Mgr. David Polášek, Kancelář veřejného ochránce práv 

12:45 – 13:30 Užívání staveb po novele stavebního zákona  

Mgr. Pavel Půček, Kancelář veřejného ochránce práv 

 výklad ustanovení § 119 stavebního zákona 

 proces povolení užívání (kolaudační souhlas, kolaudační řízení) 

 další novelizovaná ustanovení související s „užíváním“ 

13:30 – 13:45 Přestávka na kávu 

13:45 – 14:30 Diskuse, témata ze strany účastníků kulatého stolu 

14:30 – 14:45 Závěrečné shrnutí 

 


