
Dne 4.8.2017 pod spis.zn. 2017/100374/STAV/SU/PR obdržel Magistrát města Přerova, Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad žádost o poskytnutí níže 

specifikované informace podle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění.  

Na základě jaké platné legislativy bylo podmíněno vydání územního souhlasu č.100/2017 ke stavbě 

sklad zahradního nářadí na pozemku parc.č.3587 v katastrálním území Přerov odstupem 2 m od 

hranice sousedního pozemku, nebo souhlasem vlastníka sousedního pozemku pro vzdálenost nižší 

než 2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 

stavební úřad příslušný podle § 13  odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti o poskytnutí 

informace dle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 04.08.2017 podala 

MP 

týkající se povolení stavby 

 sklad zahradního nářadí na pozemku pac.č. 3587 k.ú. Přerov 

sděluje následující: 

Sklad zahradního nářadí je stavba, tudíž se na ni vztahují příslušná ustanovení stavebního zákona a 

proto byl vydán v souladu s tímto zákonem.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o novou stavbu, musí se povolit její umístění. Jde o stavbu do 25 m² 

zastavěné plochy, která je svou jednou stranou blíže než 2,0 m od hranice sousedního pozemku, 

nevztahuje se proto na ni ustanovení § 79 odst.2 písm.o) stavebního zákona. Sklad zahradního nářadí 

byl vydán v souladu s § 96 stavebního zákona, kde v bodu 3 je mimo jiné uvedeno – K žádosti žadatel 

připojí, a pod bodem d) souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo 

stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr 

uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se 

nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti 

od společných hranic pozemků menší než 2 m.  

Stavební úřad na základě žádosti o územní souhlas posoudil, že se jedná o stavbu uvedenou v § 103 

odst.1 písm.e) bodu 1 stavebního zákona, ale stavba je umístěna blíže než 2 m od hranice sousedního 

pozemku, vyžadoval tedy souhlas osob dle § 96 odst.3 písm.d) stavebního zákona. 

Odstupové vzdálenosti jednotlivých staveb jsou uvedeny v § 25 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož se jedná o řadovou zástavbu 

rodinných domů s úzkými pozemky, tak stavební úřad v tomto případě posoudil umístění skladu 

zahradního nářadí blíže než 2 m od společných hranic pozemku podle § 25 odst.6 této vyhlášky, kde 

je uvedeno, že s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný 

dům, garáže a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě 

nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být 

zamezeno stékání dešťových vod nebo spádu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část 

nesmí přesahovat na sousední pozemek.  

 

 

 


