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Josef Los: 

NOVElISACE STAVEBNíCH ŘÁDŮ VLÁDNíM NAŘíZENIM 
Z 21. III. 1942, Č. 109 SB. 

Vládním nařízením z 21. III. 1942, č. 109 Sb. z. a nař. doznaly stavební 
řády český a moravský důležitých změn, takže toto vládní nařízení možno 
považovati přímo za novelu těchto stavebních řádů a nikoli pouze za právní 
předpis, který by pozměňoval jen některá jejich ustanovení. 

Na-stavební řád pražský (zákon z. 10. IV. 1886, Č. 40 z. z.) a brněnský 
(zákon z 16. VI. 1894, č. 63 'mor. z. z.), jehož platnost se rozšiřuje na území 
měst · Frýdku, Místku a !1or. Ostravy, se nové vl. nařízení přímo ne
vztahuje, nehledě ' k ustanovení § 18, podle něhož se v městech s vlastním 
statutem přenáší příslušnost k opatřenínl pokud jde o zastavovací omezení 
při obecních silnicích, na zemské úřady. V pražském plánovacínl prostoru, 
jehož rozsah současně vydaným vl. nař. č. 112/1942 se velmi rozšiřuje, musí 
činiti úřady, příslušné dle nového vl. nařízení, . svá rozhodnutí v dohodě 
s plánovací komisí. pro. hl. město Prahu a ' tato . rozhodnutí jsou konečná. 

Dle § 2 nového vl. nařízení může ministerstvo vnitra z působnosti no
vého vl. nař. vyjmouti určité obce, které mají vybudovánu řádnou stavební 
službu nebo zaměstnávají' odborné stavební úředníky. Toto vynětí musí býti 
uveřejněno ve Sbírce zák. a nař. a může býti kdykoli odvoláno. Současně 
uveřejněnou vyhláškou ze 4. IV. 1942, č. 110 Sb. z. a nař. z působnosti no
vého vl. nař. byla vyňata města: Mladá Boleslav, Dvůr KráL, Hradec KráL, ' 
Kladno, Kolín, Kroměříž, Pardubice, Prostějov, Přerov, Tábor a Zlín. 

Ustanovení vlád. nař. 109/42 možno rozděliti ve skupiny rázu: 
I. hmotně právního, 

II. b příslušnosti úřadů, 
III. o správním řízení. 
I. Ustanovení rázu hm o t n ě p r á vn í h o jsou ovšem nejdůleži

tější. Tu sluší především podotknouti, že vlád. nař. 109./42 přejímá celkem 
všecka hniotně právní ustanovení venkovských stavebních řádů a obsahuje 
nad to nové důležité hmotně právní předpisy o »ochranných pásmech při 
silnicích«. Tato ochranná pásma při silnicích jsou nový právní pojem a tvoří 
novou kategorii pozemků, jichž užívání a zejména možnost zastavení je 
velmi omezena v zájm:u veřejné, zvláště rychlé a náležitého přehledu po
třebující dopravy. Zájmy veřejné dopravy mají býti vůbec všude co nej
více chráněny, takže tomuto požadavku obsaženému· ovšem již i ve staveb
ních venkovských řádech, se dostává zvláštního důrazu. 

Důležitost ochranných pásem při silnicích je pak zdůrazněna také tím, že musí 
býti o nich pořízeny v každé obci zvláštní s e z na m y (~ 10), ve kterých musí býti 
uvedeny hranice, kde končí zastavěný obvod obce a začíná ochranné pásmo silniční, 
a které pozemky v katastru každé obce do těchto ochranných pásem spadají a pásma 
ta tvoří. Tyto seznamy musí býti pořízeny již do konce tohoto roku, udržovány a neustále 
doplňovány přesně dle skutečného stavu a veřejně každému v úředních hodinách pří
stu'pny k nahlédnutí. 

Ochranná pásma podle § 9 j sou územní pruhy mezi obvody obcí bez 
značnějších mezer zastavěnými v šíři počítaje od osy silnice: 

protektoratní 25 m, 
okresní a důležité obecní 18 m 
a všech ostatních 6 m. 

---- - -
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Tato SIre však může býti stanovena zejména pro jednotlivé úseky 
i jinak, vyžadují-li to zvláštní místní poměry. Důležitost silnice se posuzuje 
hlavně podle dnešní neb očekávané dopravy po ní, a zejména, jde-li o pří
j ezdné silnice pro dálkovou dopravu neb o silnice. obj ízdné. 

V těchto ochranných pásmech se nesmí ani stavěti, ani zřizovati ohrady 
ani příjezdy ke stavebním pozemkům. 

Pojem obvodu obce zastavěného bez značnějších mezer je dle § 10 
území obce po obou stranách silnice souvisle zastavěné zastavovací sousta
vou uzavřenou neb -otevřenou. Při stanovení hranic tohoto obvodu pak je 
zkoumati, zda místní poměry nevyžadují, aby jako hranice byl stanoven 
jiný bod, než kde toto zastavění skutečně začíná neb končí. 

I v tomto obvodu obce však mají býti stanoveny vzdálenosti staveb od 
os silnic tak, aby bylo vyhověno zájmům veřejné dopravy ovšem s rozum

. ným zřetelem na hospodářské možnosti. 
Poněvadž na pozemcích v ochranných pásmech silničních se nesmí 

stavěti ani zřizovati příjezdy k pozemkům stavebním, musí býti odepřeno 
povolení ke každé stavbě, která by ležela zcela neb z části v tomto ochran
ném pásmu neb uvnitř 6 m hranic pásem kterékoli silnice, anebo kdyby 
novostavba sice měla ležeti vně ochranného pásma, ale býti spojena se sil
nicí přímým příchodem (§ 12). 

Dopravní spoje a příchody k silnicím chráněným ochranným pásmem 
musí býti omezeny jen na cesty nezbytné ve veřejném zájmu. 

N a tento požadavek je pamatovati zejména při nových parcelacích, 
aby nová místa stavební měla zvláštní místní cesty a příchody (§§ 14 a 18, 
odst. 4) a pokud dosavadní plány upravovací tomuto požadavku nevyhovují, 
maj í býti změněny (§ 15). 

V Ý jim k y z těchto přísných zákazů může povoliti jen zem s k Ý 
ú řad ale jen když to nebude na úkor veřejným zájmům zvláště dopravě 
nebo když toho naopak důležité zájmy veřejné budou vyžadovati, podnikům 
zemědělským a pro stavbu rodinných domků, když stavebník získal poze
mek před účinností vl. nař. ze 7. května 1941, č. 166 Sb. z. a-n. O' zákazu 
nových staveb, dále stavbám na pravoplatně parcelovaném již území nebo 
schváleného jednoho staveniště nebo na pozemku, pro který byla stanovena 
již stavební čára nebo když stavebník již má vůbec stavební povolení. 
J de-li o pozemek dotčený řízením zcel ovacím, jedná zemský úřad se zemskou 
kom isí pro agrární operace (§§ 16 a 17). . 
, Za zabrání pozemků do ochranného pásma silničního nepřísluší vlastníkům žádná 

náhrada. Pouze v případě, že jde ' o stavbu při silnici na pozemku pravoplatně již roz-
_ parcelovaném neb uznaném za jedno staveniště neb pro který už byla vytčena stavební 

čára neb majitel již měl stavební povolení a zemský úřad přece stavbu nepovolil, může 
majitel žádati odškodnění, které má poskytnouti správce silnice . neb obec, v jejímž 
prospěchu byla stavba zakázána, neb oba dohromady. O tbm rozhoduje rovněž zemský 
úřad (§ 17). 

II. Po stránce pří s I u š n o s t i ú řad ů uvádí § 1 vlád. nař. 109./1942, 
že působnost v oboru stavební policie, pokud dle venkovského českého a mo
ravského stavebního řádu přísluší obcím jako stavebním úřadům, přenáší 
se na okresní úřady. Výraz »stavební policie« v tomto paragrafu užitý 
nesluší však vykládati podle úzkého pojmu tohoto výrazu používaného :n.~kdy 
ve stavebních řádech ku př. v § 134 českého stav. řádu jen pro ustanovení 
částky VIII. čes. stav. řádu, nýbrž jistě pro celý s o u bor veš ker é 
p ů s o b n o s t i o b c e v e věc ech s t a veb n í c h, t. j. ve veškerých 



230 PRÁVNf PRAKSE čísio 7---8. 

záležitostech stavebními řády upravovaných, jak tyto záležitosti § 28, č. 9 
zák. , o 'obecním zřízení českém do působnosti obcí zahrnuje a § 130 čes. 
stav. řádu zvláště' pak přikazuje. 

Z dosavadní široké působnosti obcí v záležitostech upravovaných sta
vebními řády po ne c h á v,á vl. nař. 109}1942 obcím ' dle § 1, odst. 2) vy
konávati i nadále jen tyto úkoly: 

1. opatřovati, doplňovati a obnovovati plány polohy (regulační plány) a 
2. pečovati, aby plány polohy se shodovaly se skutečnÝln stavem 
3. povolovati 
a) zapažení stavenišť, jež vystupují více než 2 m ze stavební čáry 

(viz § 52, Č. 4 čes. stav. ř.), 
b) zařízení souvisící s prováděním stavby jako prohazování písku, 

hašení vápna a pod. 
pokud tato povolení již nejsou obsažena ve stavebním povolení samém. 

- Zemský úřad dále může pověřiti obce, jež mají vybudovánu řádnou 
stavební službu nebo zaměstnávají úředníka ze stavebního oboru, ještě 
dalšími celkem jednoduššími výkony v odst. 3, § 1 podrobně uvedenými. 

Toto zmocnění zemským úřadem i jeho odvolání se vyhlásí v obci ob
vyklým způsobem, je kdykoli odvolatelné a není proti němu opravného pro
středku. 

Nedůležitější působnost ve stavebních věcech i podle vl. nař. 109J1942 obci dále 
ponechaná jest jistě opatřování, doplňování a obnovování plá n ů p o I oh y . 

Tato činnost obcí byla také již usměrněna vládním nařízením z 26. VI. 1941, 
Č. 288 Sb. z. a nař., podle něhož obce jsou povinny při pořizování těchto plánů vejíti 
ve styk se zemským úřadem a říditi se jeho poučením a pokyny. Jinak o vyhotovení 
těchto pJ-ánů, řízení a závaznosti platí dosavadní předpisy. Při zřizování těchto plánů 
tedy má býti i nadále postupováno podle ~~ 4 a násl. čes. stav. řádu. 

Již tímto vl. nař. 288/41 však bylo vyhraženo schválení těchto plánů a rozhodování 
sporů v jich příčině zemskému úřadu a o odvoláních mělo rozhodovati ministerstvo ve
řejných prací, nyní dle vl. nař. z 15. 1.' 1942, č. 14 Sb. z. a nař. ~ 5, č. 1 b) ministerstvo 
vnitra. 

Seznamy silničních ochranných pásem dle § 10 nov. vl. nař. sestaví a správnost 
jich potvrdí při silnicích protektorátních zemský úřad a při ostatních okresní úřad. 

Zemský úřad je konečně, jak výše již uvedeno, také příslušný dle § 17 
vl. nař. k povolování výjimek ke stavbě v ochranném pásmu a rozhodnutí 
o tom, zda a kdo v případě odepření takového povolení jest povinen ná
hradou. ' 

§ 3 konečně ustanovu.ie, že obce jsou povinny spolupůsobiti při správ
ních výkonech, jež v záležitostech upravovaných stavebními řády, přísluší 
politickým úřadům a § 4, že úřad vyšší stolice je vždy oprávněn změniti 
neb doplniti rozhodnutí nižšího stavebního úřadu dokud ještě nenabylo práv-

' ní moci, jestliže to veřejné blaho vyžaduje, zejména v zájmu veřejné do
pravy, vzhledu, účelnosti neb zdravÍ. 

III. Předpisy upravující říz e n í ve věc ech stavebních řádů ob
sahuje vl. naŤ'. 109/1942 v §§ 5- 8. Předpisy ty mají výslovně sice platiti 
jen pro řízení ve věcech stavebních řádů pokud o nich rozhoduje okresní 
úřad podle § 1, ale ustanovení ta jsou velmi vhodná a praktická, takže jich 
pravděpodobně bude obdobně užíváno i v jiných záležitostech st~vebnÍm 
řádem upravovaných pokud není výslovně nařízen postup jiný. 

Podle těchto předpisů má starosta obce nejprve přezkoumati, zda žádost 
neb hlášení je náležitě instruováno a případně opatřiti sám doplněnL 
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Dále je vhodné také · ustanovení § 6, aby o podání byli vyrozumenl 
sousedé písemně k vlastním rukám s výzvou, aby do 15 dnů podali své 
případné námitky, jestliže žadatel již v podání neprokázal spolehlivě jich 
souhlas, a dále ustanovení o právu starosty, aby v neprodlužitelné lhůtě 
8 dnů se pokusilo dohodu. Nepodají-Íi sousedé své námitky do této 15denní 
lhůty, ač tak učiniti mohli, nemohou je později jiŽ vznášeti. 

Starosta obce pak předloží veškeré spisy okresnímu úřadu a podá zá
roveň zprávu i o svém stanovisku k žádosti. 

K místnímu ohledání třeba pozvati starostu jako zástupce obce a za
městnává-li obec konceptního úředníka neb odborného stavebního úřední
ka, je starosta povinen přibrati i 'tyto úředníky. O přibrání jiných účastníků 
platí předpisy stavebního řádu. 

Okresní úřad může v jednoduchých případech uložiti obci, aby pro
vedla místní ohledání sama anebo od místního ohledání upustiti jsou-li mu 
místní poměry dostatečně známy neb nepotřebuje-li ho vůbec pro své roz
hodnutí. 

Již z tohoto výčtu právních ustanovení vl. nař. č. 109./42 je patrno, 
že zásah jeho do záležitostí upravovaných stavebním řádem je opravdu 
značný a že v mnohých případech bude míti dalekosáhlý ,!liv i na cenu 
mnohých pozemků. 

Josef PUž1nan: 

DAŇ Z OBRATU ZE ZCIZE.Ní PODNIKU. 

I. 

Zákon o dani z obratu, platný do 30. září 1940 (vyhláška č. 357/38 Sb.) 
stanovil v § 2, co je předmětem zdanitelných dodávek. Jsou to dodávky, čí
tajíc v to i pronájmy, movitých věc í hm o t n Ý c h, jakož i komerciabil
ních n ehm o t n Ý c h (výhradních práv) a závazků zdržovacích .a trpě
cích. Podnik se pokládá za soubor věcí a práv (§ 2, č. 3). 

Při stanovení základu daně jest vzhledem k ustanovení § 4 (dodávky 
a výkony od daně osvobozené) nutno rozložiti podnik jakožto soubor věcí 
a práv podle bilance na jednotlivé složky (výnos min. fin. z 20. července 
1929, č. 79. 137!2'9/III./23 ). Paragraf 4, Č. 4 totiž osvobozuje od daně z obratu 
»poskytování úvěru a pře vod y pen ě žní ch po hle d á vek, zvláště 
směnelc a šeků, peněžní vklady všech-druhů, vydání a převody cenných pa
pírů mimo papíry uvedené v § 1, odst. 2 (konosamenty, nákladní listy, sklad
ní listy, zástavní lístky), převody podílů společenských a společenstevních, 
tuzemských i cizích z á k o n n Ý c h p I a ti d e 1 k o v o v Ý chi pap í
r o v Ý C h(c 

Rovněž nelze při převodu podniku zdaniti tu část úplaty, lderá připadá 
na předměty, u nichž je daň paušalována. 

Citovaný výnos ministerstva financí ze dne 20. července 1929, Č. 79.137/ 
29/1II/23 uvádí: 


