
Oznámení záměru 

Stavební povolení 

Zjišťovací řízení 

Pozitivní závěr zjišťovacího 
řízení (podléhá procesu EIA) 

- úkon dle části IV. SŘ 

Negativní závěr zjišťovacího 
řízení (nepodléhá procesu EIA)  

- forma rozhodnutí 

Žaloba 

Odvolání 

Rozhodnutí o odvolání 

Část A. (vlevo)  
ZÁMĚRY, U NICHŽ SE  

NEPROVÁDÍ PROCES EIA 
 

Celková doba: cca 1 rok, v případě 
odkladného účinku žaloby proti ÚR nebo 

SP prodloužení až o několik let 

Část B. (vpravo)  
ZÁMĚRY  

PODLÉHAJÍCÍ PROCESU EIA 
 

Celková doba: cca 1,5 roku, v případě 
odkladného účinku žaloby proti ÚR 

nebo SP + max. 0,5 roku 
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Schéma povolovacího procesu záměrů v ČR – stav od 1. 4. 2015 

Celková doba povolování záměru je závislá na předložení dokumentace EIA, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)  
a  dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), pro jejichž zpracování není stanoven zákonný termín (pro výpočet použit 1 měsíc) 

   

          

             

              

               

Lhůta pro ukončení zjišťovacího řízení:             Lhůta pro ukončení zjišťovacího řízení: 

45 dnů                 45 dnů 

 Odvolání mohou podat:       

 a) oznamovatel                Lhůta pro vyjádření k dokumentaci: 

 b) privilegovaní žalobci 1               30 dnů 

Lhůta pro podání odvolání:  
15 dnů Lhůta pro zpracování posudku: 
  60 dnů / 90 dnů 
Aktivní žalobní legitimace:    
a) oznamovatel                Lhůta pro vyjádření k posudku 
b) privilegovaní žalobci 1               a případné nařízení veřejného 

Lhůta pro podání žaloby:               projednání: 30 dnů 
2 měsíce 

Lhůta pro vydání                 Lhůta pro vydání stanoviska EIA:  
rozhodnutí o žalobě:               30 dnů 
90 dnů 

 

Lhůta pro podání žádosti o vydání              Lhůta pro podání žádosti o vydání  
územního rozhodnutí: není stanovena             územního rozhodnutí: není stanovena 

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí:             Lhůta pro vydání územního rozhodnutí: 

bez zbytečného odkladu/ 60 dnů/90 dnů             bez zbyt. odkladu/ 60 dnů /90 dnů 

Odvolání mohou podat:             Odvolání mohou podat: 
pouze účastníci územního řízení 3             a) účastníci územního řízení 3 
Lhůta pro podání odvolání: 15 dnů             b) privilegovaní žalobci 1 
             Lhůta pro podání odvolání: 15 dnů 

Aktivní žalobní legitimace:             Aktivní žalobní legitimace: 
pouze účastníci územního řízení 3             a) účastníci územního řízení 3 
Lhůta pro podání žaloby: 2 měsíce             b) privilegovaní žalobci 1 
             Lhůta pro podání žaloby: 2 měsíce 

Lhůta pro vydání rozhodnutí o žalobě:             Lhůta pro vydání rozhodnutí o žalobě: 
není stanovena             90 dnů 
              

Lhůta pro podání žádosti o vydání             Lhůta pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení: není stanovena             stavebního povolení: není stanovena 

              
              

Lhůta pro vydání stavebního povolení:             Lhůta pro vydání stavebního povolení: 
bez zbytečného odkladu/ 60 dnů/90 dnů             bez zbyt. odkladu/ 60 dnů /90 dnů 

 

Odvolání mohou podat:             Odvolání mohou podat: 
pouze účastníci stavebního řízení 3             a) účastníci stavebního řízení 3 
Lhůta pro podání odvolání: 15 dnů             b) privilegovaní žalobci 1 
             Lhůta pro podání odvolání: 15 dnů 

Aktivní žalobní legitimace:             Aktivní žalobní legitimace: 
pouze účastníci stavebního řízení 3             a) účastníci stavebního řízení 3 
Lhůta pro podání žaloby: 2 měsíce             b) privilegovaní žalobci 1 
             Lhůta pro podání žaloby: 2 měsíce 

Lhůta pro vydání rozhodnutí o žalobě:             Lhůta pro vydání rozhodnutí o žalobě: 
není stanovena             90 dnů 
              

Pozn. 1) Privilegovaní žalobci = dotčená veřejnost ve smyslu směrnice EIA, tj. právnické osoby soukromého práva hájící zájmy životního prostředí splňující zákonem stanovené omezující podmínky. 
 2) Coherence stamp = požadavek Evropské komise na ověření souladu záměru předkládaného v navazujících řízeních (územní, stavební) se záměrem, k němuž bylo vydáno stanovisko EIA.  

Ve stavebním řízení je závazné stanovisko vydáváno vždy (souhlasné/nesouhlasné). V rámci územního řízení je vydáváno pouze v případě nutnosti vydat nesouhlasné závazné stanovisko. 
 3) Účastníci řízení podle stavebního zákona, tj. zejména žadatel a vlastníci sousedních pozemků. 
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