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Připomínky ČKAIT k
„Analýze na úseku územního plánování a stavebního řádu - Analýza 2015-2017“.

Předkládaný materiál, „Analýza 2015-2017“, jak je v úvodu zmiňováno, je zpracovaný na základě
dotazníkových šetření za roky 2015, 2016 a 2017 a vyhodnocení, které vypracovaly krajské úřady a
Magistrát hlavního města Prahy, je založený na systematickém sledování výkonu činnosti příslušných
úřadů.
Celkově hodnotíme analýzu kladně, mohla by být jedním z podkladů pro připravovanou rekodifikaci
stavebního práva. Navíc konstatujeme
Analýza jak na úseku územního plánování, tak úseku stavebního řádu se mimo jiné zabývá
vzděláním úředníků, programovým vybavením a zaměřuje se na metodickou činnost.
V uvedeném materiálu jsou uvedená fakta, která se týkají sledovaných let 2015-2017. Vzhledem k tomu,
že právní prostředí v oblasti stavebnictví se neustále mění a i ve stávajících předpisech je mnohdy pro
úředníky těžké se dobře orientovat, tak nám zde chybí informace o odborném průběžném celoživotním
vzdělávání stavebních úředníků.
V pasáži metodické činnosti na úseku ÚP je uvedena tabulka metodické činnosti KÚ pro obecní
úřady, z které vyplývá, že se povětšinou jednalo o společné porady 1-2x ročně, ale velmi málo jiných
metodických akcí (mnohdy vůbec).
V pasáži metodické činnosti na úseku SŘ je uvedeno pouze obecně, že „...je zajišťováno převážně
formou metodických školení, odborných seminářů, písemných metodických stanovisek nebo informačních
databází zveřejňovaných na webových stránkách jednotlivých krajských stavebních úřadů nebo stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj. Některé krajské stavební úřady nabízejí pravidelné konzultační hodiny pro
úředníky obecných stavebních úřadů...“ V rámci analýzy by byl vhodný rozklad přístupu jednotlivých krajů.
Tímto reagujeme na skutečnost, že v období od 1. července 2014 do 30. Září 2015 mělo MMR projekt
Vzdělávání stavebních úředníků (CZ.1.04/4.1.00/B6.00006), jehož cílem bylo nastavení a zavedení
komplexního systému vzdělávání a přípravy pracovníků obecných stavebních úřadů za účelem zefektivnění
vzdělávání a odborné přípravy úředních osob v pracovním úvazku na obecných stavebních úřadech. Z
uvedené analýzy nevyplývá, že by se na tento pilotní projekt v následujících letech navázalo.
U stavebních úřadů vidíme v návaznosti na připravovanou rekodifikaci problém nejen s možností
práce s technickými normami, ale vůbec se softwarovým vybavením. Materiál na str. 68 uvádí „... částečný
přístup k technickým normám, neboť obvykle úřady volí nejlevnější variantu dostupnosti k normám, což je
nahlížení, bez možnosti tisku. Nejproblematičtějším softwarovým vybavením je tak dle dotazníkových
šetření přístup k on-line normám, který je zpoplatněn...“ Více než polovina úřadů nemá přístup k normám a
tento přístup se snižuje.
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