PROHLÁŠENÍ ÚZEMNÍCH PARTNERŮ K NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Datum: 5. 3. 2020
My níže podepsaní zástupci územních samospráv požadujeme nové projednání předloženého
návrhu upraveného paragrafového znění stavebního zákona v rámci mezirezortního
připomínkového řízení z následujících důvodů.
Jsme toho názoru, že paragrafové znění zaslané Ministerstvem pro místní rozvoj dne 28. února
2020 je zcela rozdílný koncept oproti původnímu paragrafovému znění, který spíše svoji podobou
připomíná novelu zákona a zcela popírá vlastní smysl rekodifikace: zrychlení, zjednodušení,
zefektivnění a vyřešení existujících problémů. Je tak v rozporu se schváleným věcným záměrem
vlády. Předložený text k projednání je zcela novým návrhem, který územními samosprávami nebyl
dosud projednán, ani nepřipomínkován.
Posouzení vypořádání připomínek pouze předložených fragmentů, bez důvodové zprávy a
hodnocení dopadů regulace by bylo nezodpovědné vůči všem adresátům veřejné správy v oblasti
územního plánování a povolování staveb i vůči obcím a i státu. Takto závažná právní norma se
nemůže připravovat bez širokého konsensu všech dotčených subjektů, neboť by přinesla
nedozírné negativní důsledky od samotného povolení stavby až po nejasné dopady do rozpočtů
obcí a státu. Předložený návrh popírá většinu prvků, které jsme podporovali. Popírá proklamované
cíle rekodifikace, kterými je mimo jiné zjednodušení a zrychlení procesů a posílení práva územních
samosprávných celků na samosprávu.
Vzhledem k přerušení kontinuity přípravy a dosud neuzavřeným jednáním nad připomínkami
k návrhu předloženému do meziresortního připomínkového řízení jsme názoru, že není možné
připomínkovat podle nás zcela nové a odlišné paragrafové znění, a proto vypisujeme dále pouze
zásadní teze, jejichž zachování je pro nás zásadní.
Od počátku jsme měli výhrady k institucionální podobě stavebních úřadů podle nového
stavebního zákona, odluce stavebních úřadů od samospráv. Pro zajištění dostupnosti stavebních
úřadů považujeme za nezbytné zachovat stavební úřad v nezměněném počtu na obcích
s rozšířenou působností i na obcích s pověřeným obecním úřadem. O zachování stavebních
úřadů na tzv. „jedničkových“ obcí musí být vedena diskuse s územními samosprávami, podmínky
pro zachování stavebních úřadů na tzv. „jedničkových“ obcích musí být nastaveny na základě
konsensu s územními samosprávami.
Vymezení působnosti stavebních úřadů musí být vymezeno jednoznačně, aby nedocházelo ke
kompetenčním sporům, při zachování logiky procesu v území.

Stávající právní řád má velmi široce pojatou ochranu veřejného zájmu. Dlouhodobě je na tuto
skutečnost upozorňováno. Jedním z hlavních prvků zrychlení procesu povolení stavby by tedy
měla být redukce chráněného veřejného zájmu, neboli změna speciálních zákonů, které tento
zájem legislativně ukotvují.
V celém předloženém dokumentu absentuje návrh systémového řešení koncentrace, redukce,
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Z dokumentu dále není zřejmé zachování
závazných stanovisek orgánů integrovaného záchranného systému, které považujeme z důvody
ochrany osob za klíčové.
Vážená paní ministryně, chápeme Vaši situaci, která rozhodně není jednoduchá, a oceňujeme úsilí
o rychlé a efektivní řešení neúnosné situace stavební legislativy. V tomto směru Vás podporujeme
a budeme se snažit o konstruktivní přístup v hledání přijatelné podoby právní úpravy, která zajistí
proklamované cíle, na kterých se všichni shodujeme.
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