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VáŽený pane předsedo,

v návaznosti na můj rozhovor v E l5 ze dne 2. 12. 2010 jste se na mě obrátil dopisem
ze dne ó. ledna 20l l se Žádostí o stanovisko k problematice rušenímalých stavebních úřadů.
Ministerstvo pro místnírozvoj v současnédobě připral.uje návrh novely stavebního Zákona,
jehož základem se stal návrh na novelu stavebního zákona, který zde byl připravován
v rninulých letech, a u kterého ale skončil legislativní proces v dubnu loňského roku. Návrlr
současnénovely se změní, a to především z toho důvodu, Že zohledňuje cíle programového
prohlášení vlády v oblasti veřejného Stavebního práva. V souvislosti s tím se mimo jiné
uvaŽuje o optimalizaci výkonu veřejné SpráVy tak, aby bylo moŽné v co největší moŽné míře
docílit zásady ,, jedna stavba . jeden úřad jedno rozhodnutí... Nejde však o přesun všeclr
kompetencí na stavební úřady obcí s rozšířenou působností.Přesto se navrhované změny
dotknou rnnoha obcí a občanů,ale i dalších rezor1ů. Jsem si vědom toho, že sejedná o rrávrhy.
které pravděpodobně vy.volají rozsáhlou polemiku' stejně jak tomu bylo v době, kdy se
připravoval sarrrotný stavební zákon, jehož původní návrh obsahoval redukci stavebních
úřadů.Předpokládám proto k jednotlivým tématůmnovely jednání s dotčenj,rni subjekty,
která právě probíhají'a zhodnocení dopadů této regulace.

Cílem navrhovaného řešení je dosáhnout souladu struktury stavebních úřadů se
zákonem č.3|4/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřenj'rn obecním úřadern a stanovení obcí

rozšířenou působností. Správní obvody stavebních úřadůnejsou určeny právním předpisern
a historicky vznikaly na základě rozdílných a dnes již často nedoloŽitelných právníclr aktů
(dohod, nařízení či opatření okU). Je l75 obcí. které příslušíke stavebnímu úřadu patřícímu
do jiného správního obvodu obce s rozšířenou působností neŽ samotná obec. Učelem sladění
je vývoření podmínek pro stabilizované, přehledné a jednotné administrativní uspořádání
veřejné správy, které umoŽní občanůma institucím vj'razně snazšíorientaci a zjednoduší
přístup občanůk úřadům soustředěním veřejné sluŽby do jednoho místa.
s

Návrh novely stavebního zákona bude rozeslán do mezirezortního připominkového
řízenív březnu, Spolek bude mít moŽnost se k němu vyjádřit.
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