Adresa příslušného úřadu
Úřad : ………………………………………….
Ulice: ………………………………………….
PSČ, obec: …………………………………….

Žádost o po volení výji mky
1. Žadatel
fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)
fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku
v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

nebo

právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa
pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Označení ustanovení vyhlášky č. 137/1998Sb., 268/2009Sb., 501/2006 Sb., z něhož je
požadováno povolení výjimky
a) z ust. § …odst. … vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
b) z ust. § …odst. … vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
c) z ust. § … odst. … vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
3. Výjimka se vztahuje ke stavbě:
na pozemku:
4. Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá:

5. Důvody k podání žádosti o povolení výjimky:

6. Účastníci řízení:
Jméno, příjmení

Bydliště

Název (u právnické a podnikající fyzické osoby)

Sídlo

7. Vyjádření (závazná stanoviska) správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle
zvláštních předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním
žádosti:

……………………………………………………
podpis žadatele
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Příloha s výčtem výjimek:
vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

VÝJIMKY: vyhl.č. 137/1998 Sb., obecně technické požadavky na výstavbu :
(pouze u stave pro které byla PD zpracována před účinností vyhl. č. 268/2009 Sb.,)
§ 10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu
(2) Stavby musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích stání, 8) včetně
předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, 10) řešených jako součást stavby,
nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo umístěných na pozemku stavby, pokud tomu
nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření. 5) U bytových domů mohou být
odstavná a parkovací stání umístěna i mimo pozemek stavby.
§ 14 Staveniště
(3) V památkových rezervacích a v přírodních zvláště chráněných územích lze zřizovat pouze
takové stavby zařízení staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení
pojízdná. Stavby zařízení staveniště nelze ani dodatečně povolit jako stavby trvalé.
§ 17 Požární bezpečnost - Použité výrazy
(5) Požárně nebezpečný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení
požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi stavby; nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku.
§ 22 Všeobecné požadavky
(3) Úroveň podlahy obytné místnosti musí ležet alespoň 150 mm nad upraveným terénem pozemku
hraničícím s touto místností a alespoň 500 mm nad hladinou podzemní vody, pokud místnost není
chráněna před nežádoucím působením vody technickými prostředky. Požadavky zvláštního
předpisu 10) tím nejsou dotčeny.
(4) Světlá výška místností, pokud zvláštní předpis nebo ustanovení části čtvrté této vyhlášky
nestanoví jinak, musí být alespoň:
a) 2600 mm v obytných a pobytových místnostech,
b) 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí
mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy.
§ 23 Denní osvětlení, větrání a vytápění
(6) Větrání a osvětlování příslušenství bytu je přípustné i ze světlíkových a větracích šachet, mají-li
půdorys nejméně 5 m 2 a délku kratší strany nejméně 1500 mm. Jejich dno musí být přístupné,
snadno čistitelné a musí mít odtok se zápachovým uzávěrem. Do světlíkové nebo větrací šachty lze
zaústit pouze větrání místností stejného charakteru v celé výšce šachty. Nesmějí v nich být
umístěny kouřovody, odvody spalin od plynových spotřebičů apod.
§ 24 Proslunění
(2) Všechny byty musí být prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho
prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho
obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.
§ 30 Zakládání staveb
(5) Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od základů, se
musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě. Pro místnosti a prostory určené
pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů (například žampionů, kořenové zeleniny,
brambor) platí § 55 odst. 5.
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§ 42 Balkóny, lodžie a arkýře
(2) Podlahy balkónů a lodžií musí být vodotěsné. Musí z nich být zabezpečen odvod dešťové vody.
§ 47 Ochrana před bleskem
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob (například bytový dům, stavba pro shromažďování většího
počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení)
nebo většího počtu zvířat.
§ 48 Vzduchotechnická zařízení
(4) Vzduchotechnická zařízení s úpravou teploty přiváděného vzduchu musí být vybavena
automatickou regulací.
§ 49 Vytápění
(5) V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů
otopných soustav (například teplot, přetlaku, tlakových rozdílů, průtoků). Při provozu otopných
soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla.
§ 50 Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci
(2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro
individuální rekreaci musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových
místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou
plochy místnosti.
(5) Rodinný dům nebo stavba pro individuální rekreaci tvoří jeden požární úsek, kromě prostorů,
které musí tvořit samostatné požární úseky (například garáž).
§ 51 Stavby pro shromažďování většího počtu osob
(10) Vždy pro 50 žen a 100 mužů musí být k dispozici alespoň jeden záchod a dále vždy pro 50
mužů jedno pisoárové stání a alespoň jeden záchod pro osoby používající vozík pro invalidy.
Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí
být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně.
§ 59 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
(5) Záchody a umývárny ve školách, školských a tělovýchovných zařízeních se zřizují odděleně
podle pohlaví. Musí být umístěny tak, aby dostupná vzdálenost nepřesáhla 60 m. Záchody u
výukových prostorů musí být vždy přímo osvětleny a větrány. Pro 80 chlapců musí být zřízena
jedna záchodová kabina a pro 20 chlapců jedno pisoárové stání. Pro 80 dívek musí být zřízena jedna
hygienická kabina a pro 20 dívek jedna záchodová kabina. V záchodových předsíních, které se
užívají jako umývárny, se počítá jedno umyvadlo na 20 žáků. Nejméně jedna záchodová kabina
musí být řešena pro užívání osobami používajícími vozík pro invalidy.
§ 60 Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
(4) Stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci umístěné na střechách budov nesmí
přesahovat hřeben střechy a jejich celková výška nesmí přesáhnout 2 m. Při umístění na oplocení
nebo vedle něho do vzdálenosti rovnající se výšce zařízení nesmí přesahovat výšku oplocení o více
než 20 %.
VÝJIMKY: vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
§ 54 Výjimky
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona lze v odůvodněných případech povolit
výjimku z ustanovení § 5 odst. 2, § 10 odst. 3 a 5, § 11 odst. 2, § 12 odst. 2, § 13 odst. 2,
§ 18 odst. 6, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 44 odst. 2.
§ 5 odst. 2 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu
(2) Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část
stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání omezení
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vyplývající ze stanovených ochranných opatření.
§ 10 odst. 3 a 5 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí
(3) Úroveň podlahy obytné místnosti nad upraveným terénem a nad hladinou podzemní vody je
dána normovými hodnotami.
(5) Světlá výška místností musí být alespoň
a) 2600 mm v obytných a pobytových místnostech,
b) 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí
mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti,
pokud ustanovení části šesté této vyhlášky nestanoví jinak,
c) v průmyslových stavbách podle jiného předpisu.
§ 11 odst. 2 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění
(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
§ 12 odst. 2
(2) Větrání a denní osvětlení příslušenství bytu je přípustné i ze světlíkových a větracích šachet,
mají-li půdorys nejméně 5 m 2 a délku kratší strany nejméně 1500 mm. Jejich dno musí být
přístupné, snadno čistitelné a musí mít odtok se zápachovým uzávěrem.
§ 13 Proslunění odst. 2
(2) Všechny byty musí být prosluněny. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho
prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho
obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normových hodnot.
§ 18 odst. 6 Zakládání staveb
(6) Podzemní stavební konstrukce, oddělující vnitřní prostory od okolní zeminy nebo od základů, se
musí izolovat proti zemní vlhkosti, popřípadě proti podzemní vodě.
§ 40 odst. 4 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci
(4) U hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být
nejmenší podchodná výška 2100 mm a nejmenší průchodná šířka 900 mm; u pomocných schodišť
je nejmenší průchodná šířka 750 mm.
§ 41 odst. 5 Stavby se shromažďovacím prostorem
(5) Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se
záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna
samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí
mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy
uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým
hodnotám.
§ 44 odst. 2
(2) Hygienické zařízení ubytovací jednotky musí mít plochu nejméně 4 m2.
VÝJIMKY: vyhl.č. 501/2006 Sb., obecných požadavcích na využívání území
§ 26 Výjimky
Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona je možná výjimka z ustanovení § 20 odst. 3, 5
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a 7, § 21 odst. 5 až 7, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 25 odst. 2 až 7.
§ 20 odst. 3, 5 a 7
(3) Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a
prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na
veřejně přístupnou pozemní komunikaci 12).
(5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm
umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních
komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,
b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů 13), které na pozemku
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud
se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k
jejich zachycení, nebo
3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do
jednotné kanalizace.
(7) Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině
těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 3) široká nejméně 2,5 m a končící nejdále
50 m od stavby.
§ 21 odst. 5 až 7 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
(5) Na pozemku bytového domu lze dále umístit garáž a stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1
písm. a) bodech 1 a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona.
(6) Na pozemku rodinného domu lze dále umístit garáž a stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1
písm. a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona. Dále lze na pozemku rodinného domu
umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými parametry § 104 odst. 2 písm.
d) stavebního zákona, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené
funkce v rodinném domě.
(7) Na pozemku stavby rodinné rekreace lze umístit stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1 písm.
a) bodech 1, 4 a 5, písm. d) bodě 5 stavebního zákona.
§ 23 odst. 2 Obecné požadavky na umisťování staveb
(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním
stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku.
§ 24 odst. 1 a 3 Zvláštní požadavky na umisťování staveb
(1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí
umisťují pod zem.
(3) Garáže, odstavná a parkovací stání, zejména pro nákladní automobily, autobusy, traktory a jiné
dopravní prostředky, se umisťují mimo plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené
obytné, kromě staveb garáží, odstavných a parkovacích ploch pro ně určených v uzavřených
prostorech zemědělských staveb 2) a kromě odstavných a parkovacích stání pro speciální
automobily policejní, požární techniky, lékařské pomoci, automobily obytné a obytné přívěsy,
pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze zvláštních předpisů 16) .
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§ 25 odst. 2 až 7 Vzájemné odstupy staveb
(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a
jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných
územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v
žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4
nepoužije.
(3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí
být menší než 10 m.
(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností,
musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných
odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení
neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb
nebytových.
(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na
pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.
(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž 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 spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí
přesahovat na sousední pozemek.
(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od
okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov
umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná
územně plánovací dokumentace.
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