
 

 

Jak vyřídit stavební povolení? 

 
 KROK  SPRÁVNÍ LHŮTY 

1. Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů 1 měsíc 

 např.: > Hasičský záchranný sbor  

  > Krajská hygienická stanice  

  > Odbor životního prostředí  

  > Odbor životního prostředí - ochrana ovzduší  

  > Odbor životního prostředí - vyjmutí ze ZPF  

  > Památková péče  

  > Památková péče - archeologie  

  > Vodovody a kanalizace  

  > obec (pokud není stavebním úřadem)  

  > Policie  

  > ČEZ  

  > O2  

  > plyn (pokud je zřízen)  

  > Lesy ČR  

  > Povodí  

  apod.  

 Stavební úřad si může vyžádat i jiná vyjádření DOSS.  

 Stavební úřad může od některých vyjádření upustit.  

    

2. Územní řízení na ČOV 1 (2) měsíce 

   > Vyplněný formulář žádosti o stavební povolení  

  

> Projektová dokumentace - 2 paré (3 paré pokud není obecní úřad v místě 
stavby stavebním úřadem)  

    

3. Vodoprávní řízení na ČOV 2 (3) měsíce 

   > Vyplněný formulář žádosti o stavební povolení  

  

> Projektová dokumentace - 2 paré (3 paré pokud není obecní úřad v místě 
stavby stavebním úřadem)  

    

4. Podání žádosti o stavební povolení  na stavební úřad 2 (3) měsíce 

   > Vyplněný formulář žádosti o stavební povolení  

  

> Projektová dokumentace - 2 paré (3 paré pokud není obecní úřad v místě 
stavby stavebním úřadem)  

  > Kopie vyjádření správců sítí a DOSS (viz bod 1)  

 Zahájení stavebního řízení  

  

Stavební řízení je zahájeno dnem podání kompletní žádosti včetně všech 
náležitostí požadovaných stavebním úřadem.  

  Stavební úřad oznámí zahájení řízení do 30 dnů od podání žádosti.   

 Lhůta pro námitky  



 

 

  

Všichni účastníci mohou nahlížet do projektové dokumentace, která je na 
stavebním úřadě a mohou podat námitky do lhůty, která je stanovena v 
oznámení zahájení stavebního řízení.  

 Ústní jednání a ohlední na místě  

  Stavební úřad může od obojího upustit.  

 Vydání stavebního povolení  

    

5. Právní moc stavebního povolení 1 měsíc 

 Rozeslání účastníkům řízení a DOSS  

 Lhůta na odvolání / námitky  

  

Účastníci řízení mají právo na podání odvolání / námitek ve lhůtě 15 dní od 
převzetí / doručení stavebního povolení.  

 Nabytí právní moci  

  

Je potřeba počkat předepsanou lhůtu od převzetí časově posledním 
účastníkem řízení.  

    

Pozn.:    

Často dochází k nedodržení správních lhůt z důvodu nemoci, dovolené, prázdnin, … 

Některá vyjádření správců sítí a DOSS jsou zpoplatněna.  
Vyjmutí ze ZPF je zpoplatněno dle výpočtu, který se přikládá jako součást žádosti.  
Vydání územního, vodoprávního a stavebního rozhodnutí je zpoplatněno. 

 


