
 
 

METODIKA DOKLÁDÁNÍ STANOVISKA STAVEBNÍHO 
ÚŘADU A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

 
1) PROJEKT VYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ, OHLÁŠENÍ NEBO JINÉ STANOVISKO     
     STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak 
žadatel dokládá: 
 

 Pravomocné a platné stavební povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené 
stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné 
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se 
nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či 
jednotlivé části projektu) realizovat.  - prostá kopie 

 

Před doložením dokumentu žadatel zkontroluje, že platnost stavebního povolení je 
delší, než předpokládaná délka realizace projektu. Pokud je platnost stavebního 
povolení kratší, než předpokládaná délka realizace projektu, zjedná žadatel ve 
spolupráci se stavebním úřadem nápravu.  
 

 Projektovou dokumentaci: 
- stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu 
nebo stavebnímu řízení v případě územního nebo stavebního řízení k předmětu 
projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími 
předpisy. - prostá kopie 
 

- v případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená 
projektová dokumentace připojená k souhlasu s ohlášením stavby – pokud byla 
stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace připojená 
k ohlášení stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil). - prostá kopie 

 
 
2) REALIZACE PROJEKTU (ČI JEHO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI) NEVYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ,   
    OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO JINÉ OPATŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 
 
V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba stavební povolení 
nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, pak žadatel dokládá: 
 

 Čestné prohlášení žadatele (součást formuláře Žádosti o dotaci), že na daný projekt 
(či jeho jednotlivé části) není dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební 
povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu.       - originál, podpis před 
pracovníkem MAS 

 



 Stanovisko stavebního úřadu, že na daný projekt (či jeho jednotlivé části) není dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zapotřebí stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné 
opatření stavebního úřadu.       - originál 
Toto stanovisko vydá stavební úřad na základě písemné žádosti, přílohou této žádosti 
bude technické řešení projektu (popis konkrétních činností). 
  
 

 Půdorys stavby / půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku 
s vyznačením rozměrů - pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná 
k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení. - prostá kopie 
Příloha bude požadována v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo 
výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní technologie.  
V případě, že je předmětem projektu pořízení stabilní technologie nebo 
stroje/zařízení bude do půdorysu zakresleno jejich umístění v budově/na pozemku.  
  

 
 
3) PROJEKT VYŽADUJE POVOLENÍ JINÉHO VĚCNĚ A MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVNÍHO    
    ÚŘADU 
 

    Pokud je k realizaci projektu vyžadováno stanovisko jiného než stavebního úřadu, pak 
    žadatel dokládá příslušné stanovisko vydané tímto věcně a místně příslušným správním 
    úřadem. Toto stanovisko nahrazuje stanovisko stavebního úřadu.  - prostá kopie 
 

 Dokumentaci projektového záměru (půdorys stavby, dispozici technologie, atd.) 
v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů - pokud není přílohou projektová 
dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení. 
 - prostá kopie 
Příloha bude požadována v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo 
výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní technologie.  
V případě, že je předmětem projektu pořízení technologie nebo stroje/zařízení, 
bude do půdorysu zakresleno jejich umístění v budově/na pozemku.   

 
    (Například se může jednat o vyjádření správního odboru dopravy k ohlášené stavbě). 
 
 
 
DALŠÍ PODMÍNKY 
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním výdajem, ze kterého je stanovena dotace, 
pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu stavebních prací RTS, 
a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. V případě, že některá/é položka/y 
rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud 
dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. 
 

 


