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Zákon
daný dne 8. ledna 1889. čís. 5. z. z.
jÍmžto se vydává

s tavebni řád pro království České, vyjimajío oboe,
p ro které plati stavebni řad ze dne 10. dubna 1886.
ě. 40. zem. zák.
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OSTREDNl

K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se
Mi vydati pro království České, ' vyjímajíc obce, pro které
platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886. Č. 40. z. z.,
níže položený stavební řád a naříditi, ·co následuje:

PRAVN:CKř: FA:<UL ; ,/ Urrp

ST A.R'f rO.\D

?f..??3._.___

C. inv. ..........Q.

t

,.iVNI

Článek I.

Níže položený řád stavební pro království České, vyjímajíc obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna
1886. Č . 40 zák. z., nabude moci dnem vyhlášení svého,
týmž dnem pak pozbude platnosti řád stavební dani dne
I I. května 1864 Č. 20 zák. a nař. pro království Ceské
a sluší tohoto nového stavebního řádu užiti i na věci stavební již v projednání se nalézající.
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Stavební řád ze dne zo. dubna z886. Č. 40. z. z. má platnosť pro následující
a obce : Král. hlav. město Prahu, Karlin, Smlchov, Král. Vinohrady.., Žižkov,

města

Košlře, Střešovice s Třešovičkami, Břevnov s Týnkou,

Dejvice, Bubenoc, LiboŘ,
Troju, Vršovice, Nusle, Pankrac, Michle a Podol; dále dle zákona ze dne

2 2. února r887· Č. z6. z. z. pro
Č. 7I. Z . z. pro Budějovice.
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PlzeŘ, a dle zákona ze dlle

26.

prosince z887.

Článek II.

Mému ministru záležitostí vnitřních se ukládá, aby
zákon tento ve skutek uvedl.
Dáno ve Ví dni, dne 8. ledna 188 9.

František Josef,
v. r.

Taaffe,
v. r.
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§ 4·

á s ť I.

Ustanoveni o plánech polohy.

§

1.

Každé město, městečko a ·. každá osada o sobě uzavřená mějž správné plány polohy, v něž pojmouti se mají
všechna náměstí, třídy, ulice a silnice, kde potřebí stoky
a potrubí i jejich niveau, pak veškeré parcely pozemkové
a stavební i s budovami na nich vystavěnými.

§

2.

Do těchto plánů budiž vkresleno veškeré regulování,.
které se právě provádí nebo které provésti v době nejblíže příští se zamýšlí.
Při tom, jakož i při všem regulování pozdějším budiž.
vždy k poměrům místním hleděno a dokonale vyhověno
potřebám zdravotnictví, bezpečné a snadné chůze a jízdy
i požadavkům v příčině okrašlovací.
Plán polohy má za účel podati úplný obraz skuteéné polohy obce, jakož
i příštího jejího upraveni (regulování).
Toto regulování mů že do plánu polohy pojato býti j en potud, pokud se j iž
skutečně provádí, aneb pokud jeh o provedení v nejbližší době se státi má, v obojím
případl musí to tedy bjti regulování právoplatnl schválené. (Srov. §§ 21.
a 13I. stav. ř.) Pouhé projekty v z dál enější budoucnosti nenáleží do plánu polohy.
Bližší vymezení pojmu llregulování« podává §. S. stav. ř .

§ 3·
Kde plány polohy nejsou, mohou býti zdělány v mě
mapy katastrální a buďte v nich jasně a zřetelně
uvedena veškerá čísla domovní a čísla parcel stavebních
a pozemkových, kde toho potřebí, i všechny důležité koty
výšek, rozličnými barvami označené.
řítku

Plán polohy může zhotoven býti v měřítku map katastrálních, může však té~
zhotoven býti v měřítku větším. Dle ministeriálního nařízení ze dne I. června.
1883. č. 86. říš. zák. mají situační plány a mapy katastrální pro města a uzavřená.
místa zhotoveny býti v poměru I : 1440, pro ostatní pozemky v měřítku I : 2880přirozené velikosti. Plány polohy pro Prahu a obce, pro které platí stavební řád
:ze dne 10. dubna 1886. musí sdělány býti v měřítku I : 720.

Zdělání těchto

plánů

polohy náleží na obec, jíž se

tý če .

Plány tyto buďtež nejdéle do tří roků ode dne platnosti tohoto řádu stavebního po čtyři týdny veřejně vyloženy a potom výboru obecnímu předloženy, aby o nich
usnesení učinil.
Tyto plány polohy potvrzuje a o neshodách i sporech vzešlých mezi jednotlivými obcemi za příčinou zdě
lání plánů těch rozhoduje okresní výbor, vyžádav si dříve
úsudek c. k. politického úřadu okresního, v druhé stolici
pak výbor zemský, . když byl prvé vyžádal si úsudek
c. k. místodržitelství.
Veřejn é vyložení plánů polo hy má za ú č;l uvés ti tytéž v obecnou zn ámosť
i nter es entů

soukromých a sousedních obcí, kterým

těchto plánů v dané lhůtě čtyř ned ěl

jící má

při

p říslu š í

právo proti ob sahu

námitky činiti . - Úřad plány p olo hy schva lu-

svém r ozhodnutí k námitk ám

těmt o

vzíti

pří s lu š n ý z ř e t e l.

§ 5·
Plány polohy, tímto způsobem schválené, platí pro
veřejné silnice, ulice a náměstí v nich upravené ohledně
směru, polohy ,a niveau a nesmí při veškerém pozdějším
provádění od upravení v tomto trojím ohledu žádná odchylka se státi.
Kdyby tedy prodlením času na základě usnesení
sboru obecních starších, dotyčně výboru obecního se zamýšlelo schválené plány polohy v tomto trojím ohledu
změniti aneb je rozšířiti , mohlo by se tak státi toliko
způsobem v § 4. ustanoveným.

§ 6.
Nastane-li potřeba upraviti šířku tříd (§ 13) neb stoky
a potrubí (§ 1.), pak jedná-li se o proměnu parcel pozemkových v parcely stavební a následkem toho také,
kdykoli v jednotlivých případech nastane potřeba rozhodnouti o ustanovení stavební čáry, vyhraženo jest dle
S 13 I. příslušné usnesení městské radě, pokud se týče
3*
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výboru obecnímu, pn čemž ovšem šetřiti jest plánu polohy ve směrech v § 5. platně určených.
Pojmem »regulování" rozumí se ustanovení pNštího směru) polohy a "ovillné
veřejných u lic, cest a náměstí.
.
r'lány polohy jsou v těchto třech věcech pro budoucnosť závazné, a jest jak
stavebník, tak i úřad stavební sám povinen, ustanovení těch šetřiti. Ostatní obsah.
plánu polohy jest měnitelný, tedy jmenovitě též štřka ulic) aniž by třeba bylo
žádati za užší schválení. Z toho též následuje, že příští šířka ulic může, avšak
nemusí v plánu polohy bj'ti vyznačena .

výšky

§ 7·
Aby plány polohy stále udržovány byly v patrnosti,
povinen jest stavební úřad dotýčné obce pečovati o to, aby
se v nich hned po provedení přesně vyznačily veškeré
nové stavby i přístavby, aneb byla-li stavba některá sbourána neb jiná změna provedena.
O všech změnách, které za tou příčinou v plánu polohy se staly, má úřad stavební koncem každého roku
podati zprávu sboru obecních starších, pokud se týče výboru obecnímu.
S 8.
V městech se zvláštním statutem vyhraženo jest potvrzení plánu polohy zemskému výboru, který dříve vyžádati si má úsudek c. k. místodržitelství, v městech lázeň
ských zase c. k. místodržitelství, které dříve vyžádejž si
o tom dobré zdání výboru zemského.
Stejným zpúsobem rozhodovati jest c. k. mÍstodržitelství tam, kde jde o založení nové osady.

S 9·
Ustanovení tato o plánech polohy nevztahují se na
obce, které vydobudou si právo ku provádění staveb za
podmínek ulehčujících dle části V. tohoto řádu stavebního.
Část II..

a) O r o z děl en í p o z emku na mís ta s t a veb n Í.

S 10.
Má-li se pozemek nějaký na místa stavební rozvrhnouti
k tomu konci, aby posavadní části města neb místa upra-:-

veny aneb rozslreny, anebo nové části takové založeny
byly, potřebí jest k rozvržení tomu vymoci sobě úřadnÍ
povolení dříve, nežli se podá žádost za povolení ke stavbě
budov jednotlivých.
K . tomu konci mají ti, kdo žádají za rozdělení, rozdělení to vyznačiti ve zvláštním plánu situačním, šetříce
při tom prúčelných čar, ustanovených ve schváleném
plánu polohy a kde posud plánu toho není, schválených
čar stavebních (§ 131.) a dlužno při tom zvláště dbáti
toho, aby jednotlivá staveniště určena byla v takové podobě a rozsáhlosti, by budovy, jež se mají na nich zří
diti, měly dostatečného světla a vzduchu.

§

ll.

Plán rozdělovací budiž předložen ve dvou stejných
výkresech a zhotoven buď v rozměru plánu polohy a obsahujž zevrubné koty a výpočty ploch jak celého pozemku, jenž se má rozděliti, tak i stavenišť jednotlivých,
rovněž i profily celého území s pi-esně udanými kotami
až k sousedním domúm; nachází-li se území toto v obvodu inundačním, budiž v profily vkreslena výška vody,
jaká byla nejvyšší.
' v Plán rozd,ělo,:ací obsahuj ~názornění polohy (situace) i výšky r ovinné (niveau) .
Urad staveblll m.a proz~~umatl pl~n především po stránce formální, případné vady
ne.b nedos~at.ky Jeho datl st~vevblllkc;m ,odstraniti neb doplniti a teprve, shledá-li
pian v kaz dem ohledu formalne spravnym má usta noviti místní komisi
v ,Plán rozdělovací buď podepsán žac1a~elem neb zástupcem ocl něh~ splnomocnenym a zhotovitelem.

§

12.

Ke zkoušení plánu rozdělovacího aneb upravovaciho
blldiž ve 14 dnech po předložení žádosti konána místní
komise, která se skládati má z těchto členú:
Z ředitele komise stavebním úřadem ustanoveného
z ??r~vn,~ného zl~alce stavby (v městech, která maji
zvlastm urvad, stavl~el~ký, ze zřízence úřadu toho), kde
toho zapot:ebl, z lekare, postaveného ve službě veřejné,
a z dvou denú obecního výboru dotyčně sbonl obecních
starších.
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Ku každé komisi přibrání buďte: žadatel, všichni sousedé' jichž zájmů týká se žádané rozdělení aneb upravení, a v pHpadě, že by pozemek k rozdělení ustanovený
byl n~ blízku hranic některé cizí obce, i starosta obce této.
Ciní-li se při komisi námitky, jež se vztahují k právům soukromým, aneb žádá-li se za opravy a změny,
budiž k tomu hleděno, aby se stalo dohodnutí; toto dohodnutí pak, - aneb kdyby ho nebylo lze dosíci, - tedy
žádanou opravu nebo změnu dlužno vždy v plánu vyznačiti,
o celém pak jednání komise zevrubný protokol sepsati,
jenž všemi účastníky podepsán býti má.
Komise místní nechť zjistí především věcnou správnost plánů t. j. srovnávají-li se tyto se skutečným stavem parcelované usedlosti. Shledal;é vady, které

jmenovitě měřením zjistiti dlužno, bud·te opraveny, projekt rozdělovací účastníkům
vysvětlen, protokolárně popsán a přání interesentů vyslechnuta. O námitkách před
nešen~ch buď uciněn pokus narovnání, výsledek toho v protokole výslovně uveden,
o prOjektovaném parcelování podán znalecký úsudek se zřetelem k předpisům
tohoto řádil stavebního a předpisů zdravotních, jakož i vzhledem k námitkám uči
něným, a na konec buď podán stavebnímu úřadu návrh na schválení neb zamítnutí
--předloženého plánu a udány výslovně podmínky, kterých po případě šetřiti nutno.

Protokol a žádost jsou podrobeny kolku 50 kr., plány kolku 15 kr. z jednoho
archu. Na rubu plánů bud· vyznačeno, že byly předloženy komisionálnímu prozkoumánÍ.

§ 13·
komisionálním zkoušení plánu rozdělovacího neb
upravovacího budiž k tomu hleděno:
I. aby stavební místa měla takovou podobu a rozsáhlost, by se na nich vystavěti mohly budovy účelné,
vyhovující všem požadavkům v příčině světla a vzduchu;
2. aby navrhované třídy a ulice nové zakládaly se
pokud možná v rovné čáře, aby měly spád všemožně
stejnoměrný a mírný;
3. aby šířka hlavních tHd v městech a v městečkách
nebyla menší 12 metrů, šířka pak tříd vedlejších ne menší
než 8 metrů;
ve vesnicích a v případech zvláštních může se výjimkou povoliti, aby hlavní třídy měly 8 metn\ vedlejší
ulice 5 metrů zšíří;
4. aby kostely, školy a jiné budovy vei-ejné navrženy
byly na příhodných šírých místech a vždy mimo obvod
zaplavovaný;
Při

5. pamatovati jest na to, aby voda bez překážky
údtékati mohla, při tom však aby budovám nemohla
škody způsobiti, též aby stoky a svodnice se založily a
lávky i mosty přes potoky a příkopy se zřídily;
6. aby nová část místa měla dostatek vody.
Jde-li o rozdělení objemnějších skupin pozemků,
budiž zakázáno provádění staveb na části té, jež ze zdravotních a jiných příčin veřejných zůstati má nezastavěna.
O tom, má-li nová ulice zastavěna býti celými řadami
domů aneb domy se zahradami, rozhodne úřad stavební
v každém případu o sobě, maje při tom zření k okolnostem, jaké jsou.
Ustanovení o šířce ulic určuje rozměry, které z pravidla co mim·málni zachovány býti musí, pročež není vyloučeno, ano v důležitých případech jest nejvýše
nutno, zakládati ulice širší. Stávající šířka veřejných sam·c nesmí novými stavbami býti súžena.

§ 14·
Jakmile rozdělovací plán komisí byl prozkoumán a
schválen, budiž žadateli doručen potvrzený jeden
výkres plánu a zároveň písemné vyrozumnění, že rozdě1ení pozemku bylo schváleno. Kdyby však schválení plánu
rozdělovacího bylo něco na závadu, budiž o tom žadatel
též písemně zpraven s udáním důvodů, z kterých žádost
byla zamítnuta.
úřadem

Žádost za schválení plánu parcelačního buď na základě vyšetření místní komise vyřízena písemným výmerem (dekretem), který nejen žadateli, nýbrž i ostatním účastníkům, kterí námitky činili aneb za vyřízení výslovně žádali, doručen
býti musÍ. (Srov. § 38. stav. ř.) Vyřízení obsahuje buď schválení plánu rozdělova
cího s udáním podmínek, které zvláště zachovány býti musí, nebo ,amítnutí jeho,
v každém případu pak udání důvodů, které též zejména k rozhodnutí o námitkách vztahovati se musÍ. Námitky sousedů a interesentů buďte ve vyřízení zevrubně uvedeny. (Srov. §§. 37., 38. stav. ř.)
Z rozhodnutí obecního výboru v příčině rozdělení pozemků na místa stavební
možno podati odvolání k okresnímu výboru ve lhůtě 14denní. (Srov. §§. 2I., 131.,
-stav. ř.)
Pokud schválení plánu parcelačního nevešlo v moc práva, nemůže vydár.o
hýti povolení ku stavbě.

§ 15·
Aby se nové třídy a ulice prave tak vyměřily a
jenom takovým směrem zakládaly, jak to v rozvrhu bylo
schváleno, má stavební úřad prvé, než se na staveništi
skutečně počne stavěti, čáry tříd nebo ulic a niveau vy-
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tyčiti, a ty vždy nejdéle v osmi dnech po tom, kdy za
to bylo žádáno.
§ 16.
Povolení k rozdělení pozemku na místa stavební pozbude platnosti, když v pěti letech počítajíc ode dne,
kdy povolení žadateli doručeno bylo, na rozdělených pozemcích nezačne se stavěti. K žádosti toho, kdo pozemek
svůj chtěl rozděliti, může však úřad stavební prodloužiti
tuto lhůtu na dalších pět let.
Bylo-li úřadem stavebním rozhodnuto, že na některém
pozemku ~esmí se stavěti (§ 22. odst. 5., § 13. odst. 9.
a § 47. odst. 2.), nemá z toho vlastník pozemku, pokud
mu zachována možnost, majetku svého dosavadním způ
sobem i na dále užívati, nároku na nějakou náhradu.

§ 17·
Běží-li

o to, aby se opět zcela aneb z části vystavěla osada, která požárem aneb povodní buď zúplna aneb
částečně zkázu vzala, má úřad stavební vykonati místní
ohledání a v základě téhož i řízení komisionalního -dáti
zhotoviti hlavní plán celé polohy, v němž budiž zřetel
vzat .také k těm částem osady zkázou nezasáhnutým, jichž
upravení bylo by buď zapotřebí, aneb alespoň z ohledů
veřejných žádoucno a prospěšno.
Komise při jednání svém řidiž se tím, co ustanoveno
jest v § 13. ř. st.
Zakládání nových částí měst může povolovati toliko
výbor zemský, který dříve vyžádati si má úsudek c. k.
místodržitelství.
b) O ustanovení stavební cary a niveau pro
vše li k é n o v é s t a vb y, pří s t a vb y a pře s t a v b y,
jež se mají provádětí při veřejných třídách
n e bul i c í ch.
§ 18.
Chce-li kdo novou stavbu předsevzíti aneb něco pnstavěti neb přestavěti tam, kde se veřejně chodí, opověz

to ještě, než podá žádost za povolení ku stavbě, úřadu
stavebnímu a přilož spolu plán plohopisný ve dvojím v'/kresu, aby týž úřad mu dal věděti, v jaké čáře stavební
a v jaké výšce rovinné stavěti má.
Plán má v sobě, pokud se týče polohy, obsahovati,
jaké bývaly hraniční čáry ulice nebo prostranství (náměstí)
s obou stran, a to v rozsáhlosti takové, aby se to srovnávalo s okolnostmi, jaké vždy právě jsou, i s účelem
upravení, jehož by po případě bylo třeba se domáhati ;
mimo to buďte v něm poznamenány dělící čáry (hranice)
mezi všemi nemovitostmi a jich délky, a budiž také šířka
ulice, pod pravým úhlem měi-ená, v těch místech vytčena,
kde se v ní státi má změna podstatná.
v

Plány situační za příčinou
měřítku pláflů polohy. (Srov.

ustanovení čáry stavební předložené, buďte sdě l ány
§ II. ř . stav.)

§ 19·
Uzná-li úi-ad takové k odpovědi toho potřebu, má na
místě předsevzíti ohledání, povolav k tomu toho, kdo
opověď podal, i všecky ty, jichž zájmů se vymě1-ení čáry
stavební a výšky rovinné jakkoli týče, a při tom má vyhledati a ustanoviti čáry, kterýmiž se podle místních okolností aneb podle potřeby týmiž okolnostmi pi-ikázané
upraviti má poloha i rovinná výška (niveau) budoucích
staveb nových, přístaveb i přestaveb.
Na všechen způsob má úřad čáru stavební a výšku
rovinnou, jde-li o stavební čáry již ustanovené, na vědomí
dáti nejdéle ve 14 dnech, jest-li však činiti o stavební
čáry, jež dosud nebyly ustanoveny, nejdéle ve 30 dnech.
Úřad stavební má zkoušeti pře devším, vyhovuje-li předložený plán situační
a nivelační požadavkům formální správnostl~ shledané vady a nedostatky dáti
odstraniti, po případě doplniti a p orovná zejména plány tyto s obecním plánem
polohy, s kterým tytéž se shodovati musí.
Jsou-li předložené plány správné a je-li pro staveniště žadatelovo čára stavební a niveau již dříve schváleno a v obecním plánu polohy obsaženo, dá stavební úřad tuto čáru i niveau do plánů předložených jednoduše zakresliti a vrátí
jeden stejnorys žadateli, druhý pak ponechá v úředním uschování. Vyřízení žádosti v tomto smyslu buď dáno pisemním výměrem, v kterém buď usnešenÍ ob ecního výboru, jímž čára a niveau byly schvaleny, výs lovně citováno.
Není-li pro staveniště čára a výška rovinná dosud dle plánu polohy ustanovena,
aneb zamýšlí-li obecní výbor dříve schválenou čáru změniti, nařídí úřad stavební
místní komisi, která d le obdobného ustanovení § 12. sestavena buď Z řiditele,
dvou členů obecního zastupitelstva a znalce stavby, a ku které pozváni buďt e žadatel, zhotovíte'l plánu a sousedé.
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K~mise tato vyšetří místní stav, prozkoumá plány, vyslechne přání a námitky
sousedu a navrhne stavební čáru a niveau, šetříc při tom ustanovení řádu staveb-

ního,jmenovitě pak předpisu § 13. ohledně šířky ulic.
.
Zádost i protokol podrobeny jsou kolku 50 kr., plány kolku 15 kro z archu.

S 20.
Vyšetřená čára stavební a výška rovinná budiž úi-adem stavebním vytyčena prvé, než se počne stavěti, a
budiž jí co nejpřísněji šetřeno. Čáry stavební a koty
rovinné výšky buďte do plánů vkresleny, v písemném
vyHzení k pevným bodúm vztaženy a zevrubně popsány.

§

21.

Jde-li o ustanovení čáry stavební a výšky rovinné,
též o to, aby se stavělo na prostranstvích dosud nezastavěných a na spáleništích, pak při upravování tříd a
ulic některého místa neb části jeho, jakož i pl-i rozvrhování pozemku na místa stavební, náleží stavebnímu úí"adu,
aby prvé než dá povolení, opatřil si usnešení ve smyslu
§ 13 I. st. i".; usnesením tím jest pak stavební úřad vázán.
O tomto usnesení má stavební úřad strany, jichž se týče,
zpraviti s udáním dúvodú a s vyhražením rekursu.
• Pokud schválení čar stavebních a niveal1 nevej de v moc práva, nesmí vydáno
by ti povolení ku stavbě samé. Lhůta Je odvolání z rozhodnutí o čáře a niveau
obnáší 14 dní ode dne doručení písemní ho výměru. (Srov. § 13 2 .)

c) O postupování pozemku a náhradě.

§
se podle §

22.

Rozdělí-li
10. pozemky na staveniště,
povinen jest ten, kdo za rozdělení žádal, v době, kdy
rozdělení počne se ve skutek uváděti, postoupiti obci
k její žádosti zdarma a bez závad takovou část svého pozemku, které jest zapotřebí pro ulice, jeho parcelovaný
majetek protínající, avšak zšíí-í nejvíce 12, dotyčně 8 metrů
mimo ustanovenou čáru stavebnÍ.
V téže době a za týchž podmínek povinen jest
ten,. kdo za rozdělení žádal, postoupiti také pozemek,
potřebný pro ulici, jeho parcelovaný majetek ohraničující
a to taktéž až do největší šířky 12, dotyčně 8 metrů

mimo ustanovenou caru stavební tehdy, l~dyž ulice ta
vede při _náměstí neb větší ulici již zařízene, aneb podle
plánu polohy navržené. .
."
~,
Další dělení stavenišť, kterým nevz11lka nova tnda
neb ulice, nepovažuje se za parcelování v tomto smyslu.
Na obec pak náleží, aby d.l.e postupu,~ jakým pozemky se zastavují, zařídila, čeho Jmak b;lde treba k upra:
vení nových ulic, též ab;: v~.st~avěla .~~av111, stoku, ? kterouz
má podnikatel stavby nalezlte spoJlb sve stave111.
Rozdělují-li se rozsáhlejší prostory, zacl-:ováno budiž
dosti místa na vei-ejná náměstí podle toho, Jak toho vy~
žadnjí zájmy zdravotnictví neb jiné v:l"ejr~é ohl~;~y. Pozemek k tomu potřebný, pokud by prevysoval sIrku 12,
dotyčně 8 m, která se má podle prvníl~o odstavce zdarma
postoupiti k ulici, popuštěn budiž ObCl od t~ho, kdo za
rozdělení žádal, za přiměřenou náhra~u: Budlz p,ak hned
prohlášeno, že na pozemku tom staveb se nesml.
Jestli ale pozemek, jenž se má rozděliti, má I?olohu
takovou že ten kdo za rozdělení jeho žádal, tohko na
~
.~ ~
b
jedné straně nové třídy nebo ~lice muze
n .
k
1
d
a
c; t)l , ,1, I
držeti, jest týž povmen
u ICI z al:m . I
mnoho-li obnáší poloviční šířka nove uhr'
tll po {e lc
délce těchto stavenišť.
Uzná-li však obec, že zaJmy vereJ11e toho vyžaduji,
aby taková, pouze z části za1-ízená ulice, buď hned aneb
v budoucnosti v celé své šíl"ce odevzdána byla vei-ejnému
používání, má právo: jednak vykoupiti za p~i~ěřenou ná:
hradu od dotyčných majitelů také druhou cast. pozemku
nezastavěných, pokud je jich, zap~třebí~, a?y ~e ulIce mohla
podle ustanovených staveb11lch car zandlb, Jedn~k P?hledávati náhradu útrat, tím jí vzešlých avšak bez :lrol~u, na
těch, kdo mají staveniště při této ulici, až by , sv;:m cas~m
je zastavěti chtěli a to v pOI?ěru ,k zastav~n: ~elce ~l.h~~
a má právo, na zaplacení teto nahrady zavlslym uC1l1lb
povolenl k stavbě.
"

•
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§ 23·

I

I,Zdyž p.ři novÝvch stavbách, přístavbách nebo pře
stavba~~ vzejde P?~reba podle ustanovené čáry stavební
ustOUpItI za me~11I, cary' posavadní budovy nebo pozemku
dosud nezastaveneho, Jest vlastník povinen obci bez prů
~~hu postoupiti onen dílec pozemku, o nějž musilo se za
~~ru tuto ustoupiti. Pakli ale podle ustanovené stavební
~ary nastane potřeba, aby stavba vystoupila z mezních
c~r po.~:mku stavebního, postoupí obec stavebníkovi část
ulIce, JIZ k t~mu, konc5. třv,:ba., V obou případech budiž za
to odstoupel11 dana pnmerena náhrada.

§ 24·
~dyby:" Vv něktel"~m městě zájmy volné komunikace,
bezpecnos~I pred ohnem aneb zájmy zdravotní pilnou toho

p~tľebu kazaly, aby otevi-ena byla v obvodu obce nová
ulIce nebo v~řída, jsou ~ajitelé nemovitostí, jichž pozemkem v~at? v tnda n;b ulIce vedena býti má, povinni obci
z,?- pr,lf~erenou nah~ad:-l po:t~up!ti parcely k tomu po~rebne 1 .s ~udo~a~l, JS~,~~l~ Jake na nich zřízeny. Leč
I t~hdy, .Je-II potreDl .:OZ~Irltl neb upraviti dosavadní třídy
al;~b ulIce, J.sou maJIt~l.e nemovitostí povinni, za plnou
na~rad:-l obCl ~OStOUpltI pozemky k tomu potřebné, ač
neslo-ll by take o odstranění budov.

§ 25·
. vV přípaq,ech, v~d~ pozemek nepostupuje se zdarma,
budlz yredevsI.m ucmen pokus, aby ti, jichž se to týče,
smluvIlI se o Jeho výměru a cenu.
,Nebylo-li by lze v té příčině dosíci shody dobrovolne" rozho?ne politický úřad zemský podle těchto ustanove11I, ~dah a po~~d. nastati má vyvlastnění majetku
s~ukromeho nvebo ;ast! ulice. Kdyby pak i po vydání
nalezu vyvlastnovaclho nebylo možná dosíci dobrovolné
shody o ~ý~i náhr~dy~ budiž hodnota pozemku, o jehož
post?u~e11I ~?e, v vysetrena soudním odhadem za přítom
nost! tech, J1chz se to týče.

Politickému úřadu zemskému jest také vyhraženo
v případě sporu rozhodnouti o otázce bezplatného po-stoupení pozemku.

S 26.
Byla-li náhrada soudním odhadem vyšetřená buď zaplacena neb u soudu složena, nelze uvedení v držení, jež
provésti se má na základě nálezu vyvlastňovacího cestou
politicko-administrativní, jakož i užívání pozemku vyvlastněného zdržeti ani odporem proti odhadu pořadem instancí
soudních, ani nastoupením cesty práva soukromého, vyhražené v pi-Íčině nároků na náhradu vyšší, nežli jaká se
vyšetřila odhadem soudním.
Otázce, jak se má čára stavební vésti a jaká plocha
pozemku má býti postoupena, ' nelze poi'-adem práva odporovati.
1. Ustanovení obsažená v částce II. lit. c) tohoto řádu stavebního zasahují
hluboce v soukromé právo vlastnické, a zasluhují tudíž pozorného uvážení. Základní zásady právního vlastnictví se týkající jsou stanoveny v následujících před
pisech:
_~
llVlastnictví za právo pokládané jest moc, podstatou i užitky věci nějaké
vedle vůle své vládnouti a každého jiného z toho vyloučiti. (§ 354. všeob. obč.
zák.) - Vlastník úp ln)' maje právo, jměním svým svobodně říditi a vládnouti,
může vůbec věci své dle vůle užívati nebo Hfz užitku nechati; může ji zkaziti,
zcela nebo z části na jiné převésti anebo se jí naprosto vzdáti, to jest, ji opustiti.
(§ 3 62 . V. o. z .) - Vůbec lze práva vlastnického užívati jen potud, pokud se tím
ani v práva jiného nesahá, ani nevystupuje z mezí; za tou příčinou zákonem vy_
w,.ěřených, aby se obecné dobro zachovávalo a zvelebovalo. (§ 3 6 4. v. o. z.) _
Zádá-li toho obecné dobro, jest každý úd státu povinen, za přiměřenou náhradu
i úplného vlastnkkého práva k věci oostoupiti. (§ 36~. v. o. z.) - Vlastnictví jest
nedotknutelné; vyvlastnění protz vůli vlastníka můfe .se stát: jen v těch pří
pll dech a v tom '{pusobu, jaké .,ákon ustanoví. - (Cl. 5. státního základního
zákona ze dne 2I. prosince r867., Č. I42. ř. z.) .
Předcházející ustanovení stav. řádu stanoví tudíž výminky obecně platných
zásad o právu vlastnickém a sice způsobem, který tuto v pořádku přehledném jest
blíže uveden:
Odstoupení soukromých pozemků pro veřejné ulice a náměstí má dle částky II.
lit. c) stav. řádu místo v následujících případech:
J. Odstoupeni bezpJatné, jež předpokládá vždy parcelováni pozemku dle
§. IO. st. ř.:
aj Vlastník po,emku I'.arcelovaného povinen,Jest odstoupiti obci tolik plochy,

mnoho-li obnáší šírka nové ulice neb námestí podél celého staveniště, parcelované po"(emky protínající, pokud tato šířka I2 m (při hlavních ulicích
a náměstích), nebo 8 m (při ulicích vedlejších) nepřesahuje.

bj Týmž způsobem a s tímtéž obmezením povinen jest postoupiti vlastník plochu
k '{alofení nové ulice a náměstí jeho parcelovaný po "(emek ohraniéující.
cj Týmž způsobem a s tímtéž obmezením postoupí vlastník plochu k ro'{šíření

stávající jif ulice neb náměstí jeho parcelolJaný po"(emek ohraničující.

2. Odstoupeni pozemku za náhradu má místo v případech: sub. I. lit. a), b), c)
uvedených, ohledně oněch částí ploch, které přesahují šířku r2 m (při hlavních
ulicích) neb 8 m (při vedlejších ulicích), dále v případu:
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pozem,:k parce.l.o~ant t ak položen, že po otevření nové uli ce pouze na
Jedne, s~rane stav~l}~ste zusta~e, postoupí vlastní)c obci zdarma tolik plochy
v ce!~ deIc~ stavemst, mp ? ho-h obnáší polovice šířky t é to nové ulice, ,a plochu
dalsz mZfsz mu obec: datz plno,,: náhradu. Po.vinnost tuto rozuměti jest tak
d~lece, ze b ~zpl a t~e pos t? up el1l plochy vztah uje se na poloviční šířku ulic e
v~bec, ted~ I. k.~~z tato Vice n ež 12 neb 8 m o bnáší. Má-Ii tedy ku př. nová
uhce obdr.zetl sirku 14, r6 neb 18 m, postoupí vlas tník 7, 8 neb 9 m šířky
zda~~a, prebyt.ek pak musí mu obec nahraditi. Kdyby však šířka n ové- ulic e
ob~a,s.ela na pr. 26-28 m, povinen j es t vlastník posto upiti bezplatně pouze
neJvy~e 12 m, sedy vani ne p olovic! celé šířky, a ostatní plocha musí mu býti
~,~hrazena, pon~vadz dle hl avní zasady. v § 22. V první větě vyslovené tvoří
~ Irka .12 . m m axi mum p.oze mku bezplatne k postoupení ur čené h o.
J~-h ".s~k.parcelsvany poze~ek tak si tuován, že založením nové ulice p ouze
~ a jedne ~ eJI stran~ samosta tn a mís ta stavební se získ ají, n a druh é s traně ale
j en ta~ova plocha zus,tane, kter á samostatně zastavěti se ned á, dlužno p ovinnost
vla~t?}}{a k ?,~zpla~nemu P?,stou~ení pozemku o?meziti, takt éž pouze n a. p oloV I,C I sirky l!ns tI uhc e, dalSI potre~mou pl oc hu jemu n ah raditi, a vrácení této
nahrady zpusobem sub. 3. uvedenym od protějšího s tave bníka p ožadova ti.

d)

~e-Ii

e) Kro,"!e pfíJ}c;dll parcelqce nakrqfena b~td' stavebnítcu plocha) kterou dle
s,s~va!en~ cary st~ve~n~ postoupz od sveho stavenisté neb po(emku k ro~szrem ulzce neb namestl. (§. 23.)
\
tJ Rovněf nálefí v!aftn!ku, plná ,náhrgda ,a po,emky a budovy, které obec
cesto,u vyvlastnem pska ,a tlm ucelem) aby novou komunikaci v městi
otevrela. (§ 24 ·) Vedle ustanovení § 21. stav. řádu pro .Prahu a před m ěs tí m á
v ,ta.kové~, případu obec pr~;o na těch, kdo při té to nově zařízené uli ci proves~1 ,chtejl novou s tavbu, pns tav bu neb p řes tavbu, žáda ti n á hradu části útrat
vzes lyc;h zako upení~ t~~o ulice, nepo čí tají c však cenu budov samých, a na zaplacem tohoto nez ur oclteln ého podílu u činiti závislým povolení ku s tavb ě'.
podíl te':! vyměři~i sluší ,z předu. p od le poměru prospěchu, j aký připadne obci
I sousedum a urcen bud podle jednotné míry prů če lí ulice. Ustanovení t oto
nepřeš l o do přítomn é h o řádu st avebního, a n elze tudí ž platnost jeho co před
pisu zvláštního na obce venkovské rozšiřovati.

3, Konečně povine'! jest"stavebník i mImo případy parcelace nahraditi obci
cenu ,~P?,emek" ktery !' przl?gdu uvedpze,!, sub. 2. lit. d} obec vY,k9 upiti musela
k í~lo,em. ~r,~the polovIce szrky nove ulzce od vlastmka protejsího po,emek
SVUJ ro,delzvszho.

II., Řizeni v p~lčině postupováni pozemků k ulicim. Řízení v příčině postu~ova?-í soukromych pozemků pro veřejné komunikace provedeno býti může b uď
soucasne:
1. s jednáním o parcelaci pozemků dle add, II. a) s tav. ř.;
2. S jednáním o regulaci dle ustanovení add. II. b) stav. ř. aneb
3· '{vláštním rí,ením vyvlastňovacím dle předpisu § 24. stav. ř. ad. 1. a 2.
Komise místní, vyšetřivši j ednotlivá s taveni š tě parcelovaného pozemku, po případ ě
čáry stavební a niveau, přikročí k projednání zá ležitostí týkající se postoup ení
a odevzdání oněch ploch, kterých k .založení neb rozšíření ulic a náměstí jest zapotř~bí a sice způsobem asi následujícím :
Riditel komise upozorní žadatele i zás tupce obce, které plochy a jakým zp ů
sobem, zda-Ii bezplatně neb za náhra du dle zákona odstoupeny býti mají. Zástupcové obce ~ormulují n.a to určitou žádost, které plochy ajakým způsobem obci postoupeny by ti mají. Za datel svolí v)'7slovným prohlášením k žádosti zástupců obce
neb činí námitky bud ohledně plochy, jaká se má postoupiti, buď ohledně způsobu
postoupení, zda-Ii se má státi bezplatně aneb konečně ohledně výšky náhrady.
jsou-Ii námitky přednešeny, buď učiněn pokus O narovnání. Určitá prohlášení
obou stran a sice: žádost zástupců obce, odpověď vlastníka pozemků co žadatele ;
případné námitky jeho, docílený smír neb nezdar narovnání buďte protokolárně
zjištěny.

Výsledek komisionálního j~dnání předloží úřad stavební obecnímu zastupitelstvu,
které v příčině postoupení pozemků jménem obce definitivní usnešení ' učiní, prohlášení svých zástupců při komisi buď schválí, neb změní a jiné požadavky ust~
noví, načež úřad stavební žadatele o tom písemným výměrem vyrozumí. (Srov.
§§ 21 . a 13r. ř. stav.)

Přistoupí-li obecní výbor k dohodnutí" resl?' ku, s m~ru J?ři, místn~ k omisi ~ č i~
něném u, a vejde-Ii us nešení toto v m oc prava, Jest, tlm Jed?-an~ ~koncen,o, a, zbyva
pouze postoupený pozemek v držení neb v las tnic tvl obce pr eve~t!. Opacne us,!~
sení obecního výboru, které se nesrovnává s po ža ~avky ,: I as ~n~k a pozemku, m~z:
se vz tahovati bu ď k o tázce, zda-li a) aká plocha vub~c m~ .by.tl P,ost~upena, m a -II
býti postoupena bezplatně lIeb za nahradu a mnoho-II obnase tl , ma. nahrada. • ,
O tázka první souvisí se schválením parcelace a ~l s tan?vel1l~, <:ar regula.cl1lch,
neboť dl e toho řídí se šířka ulic a velkos t ploch na ulI ce pnpadajlclch. Js~u-h t ~ dy
čá ry s tavební a parcelování schváleny právopl a tI~ě ~ o,bsaženy v potvr,zen7~ planu
po lohy (§ S.), aneb j e-li v las tník po zerr.'k ~ s vyse trelll:n . a ustan?velllm Jich s po~
koj en, odpadá ř eše ní té to otázk y a zb yv<; rozhodnouti J e~ o zp usobu, postoup;nl
pozemku a náhrady. Podá-Ii však v l as tl1l ~ ?oz e mk~1 proti ~st an? vem, stav;blllch
čar a sc hvá lení parcel ací v předepsané Ihute odvo}a lll'"vzejd; .tlm. zar ov n spo:
7
o postoupení pozemku, a musí před evš ím pr:ávoplatne v'yn zen by tl por~dem Ins;ancl
ú řadů staveb ních (okresního a zem ské ho vybory). Je-II spor ten to. l?r a.vopl a tne vy.řízen, a zdráh á-li se majitel i potom potřebny pozemek pOStOUpiti, J est na obCI,
žádati za vyvlastně ní pozemku (exp r opriaci ) . .
'v."
K vydání n álezu vyvlastňovacího povoláno J est C. k. mJstodrutelsfvl. ~al.ezen;
tímto rozhodne se, ,da-li, v jakém ro.{sahu, a .fa~fm ip'us~b~m v:.;:vlas.tne·ll ma
míti mís to. Při vynesení tohoto n ález u jest ml~to~r~ltel stv l vaz,a no. ,I?redpl.sy tohoto
řádu s tavební ho (§ 25 .), a musí tedy zejména set!'l tl u s ~anoven~ v slrc,e ulI,c, parce:
laci a st avebních čarách, p ok ud ty to předepsanym porad ~ m lI1stan <:1 pravopl~tne
byly sc hváleny. RO,zhodnu~í.o zp ů sob u expropr~ace vzt~.h~je. se k otazce, z,da-II ,ll.
pozemek postoupehy m á. datl ob ec vlastmku n a hra du cd! llIC. Rozho.dnutl, o ~~t
náhrady nepfísluši však úřadu politickému, nýbrž ~o udu .•Z. v~vl~st nov.aclho nalezu mís todr±itelského mohou se obě strany odvolatz ve Ihute ctyr nedel k c. k.
minis terstvu vnitra.
••
.•
y, •
Ad. 3. M imo případy 'p arcela ce a regulace mu ze n as tati potreba, otev~,t.t
z ohledů komunikačních, po žárních neb zdravotních v ob vod u m es t,a novou ulz,cz,
k u kterémuž cíli jest nutno, potř eb n ~ k tomu ,~oz.emky. ':YI~o uP.~l1Im, sou~rv~m;ho
majetku získa ti. (§ 24.) Za provedel1l. k tomu ucel! .sm;nl~ l c.'h o nz.elll ?ud , zadan.o
c. k. místo držitels tví, které na základe konané ho vysetrovaľ~1 prostredl1lstv,m polItického okresního úřadu (c. k. okr. hejtmanství ) O vyvlastnem soukromych ~udo".
a po,emků ro zhodne. Při mís tním vyše třo:,ání .buď u čině n p~kus o na;ovn á n'. me:l
s tranami. Dohodno u-ll se obě strany o predmetu vyvla~tnelll s I?odmmkoll" ze ..nahrad a m á us t anovena býti soudním odhadem, zas tupuje takove doho dnuti n~l ez
expropria ční , jest-li řiditel k omi se výs l ovně s tvrdí, že takov ~ na rovn á ní v v pr~Jed
návání expropriace uzavře n o by lo. (Srov. zákon ze dne 2~. brezna I ~~2. ~. 39.,;' z)
Vydáním nálezu vyvlastňovacího kon ČÍ z pravidla cinnost pO,htlckych uradu,
avšak tyto m oho u i po vy dá ní to hoto nálezu o smírné dohodnuti se obou stran
ohledně výše náhrady se pokusiti a jednání o tom provés ti.
.v
v,.
Nastane-li potřeba nuceného odevrdání věci vyvlastn~né~ b~~, z o to. z~dano
u c. k. místodržitelství, které o devzdání n eb uvedení v d rzem vecI nemovlte prostřednictvím přísluš ného c. k. okr. hejtma nství provésti dá.

III. Řizeni v přičině převedeni pozemků soukromých ve vlastnic~vi o~ce.
Dobrovolným ujednáním mezi vlastníkem p oze mku a ObCI, neb o vyneselllm nalezu
právního důvodu (titulu). k převed,:ní ,p.o:e:nku pa
sebe. Vedle právního důvodu jest však k získání vlastmctvl zapotr:bl Jeste pravního '{působu; který '{álefí v ,apsání dotyčného právního jednám do knih po'{emkr;vých. (Srov. §§ 380., 431. všeob. o b éan. zák.)
Rírení ve věcech knihovních predepsáno jest '{ákonem ,e dne 25. července
1871. c. ,95· r. '{o a ,e dne 6. února 1869. é. 18. f .. t . , .
.. , , ..
I. Zádost za odepsání části pozemku (těla kmhovm~o
v~bec), a pr.lpsan~ Jl
k jinénu tělu knihovnímu, neb žá dost za nový vklad pro telo kmh,ovm. b. u~ poda~a
u příslušného soudu tabulárního, t. j. onoho, kterému ,:,edem ver~Jnych k~llh
ohledně dotyčného pozemku přináleží. (Pro statky za~san: v zemskych .deskach
jest to sborový [zemský] soud první stolice, pro nem?Vltostl Y obvodu m~st, kde
se nachází sborový [krajský] soud první stolice, tent~ž soud a pro oS,tatm stat!{y.
nemovité příslušný soud okresní. (Srov. §§. 49., 50. ClS. patentu o pr,:vomocnostl
soudů ze dne 20. listopadu r8S2. Č. 251. ř. z. a min. nař. ze dne 17. brezna, 1860;
Č. 67. ř. z.) - Poněvadž pozemek k založení neb rozšíře~í u}~ce pos~s~pe?-y mus~
býti všech dluhů a břemen prostý (§ 22. ř. stav.), musl vSlclc.m ventele vydatI
vyvlastňovacího, n a bývá ob ec

16
ověřene

p,'ohlášení> že k bezvadnému oddělení doty čuého pozemku svolují, kteréž
prohlášení buď n a žádosti samé sepsáil o neb k ní připojeno. Není-Ii zde takového
prohl ášení, provede soud o žádosti podané zvláštní fi,ení vyrývací. (§§ 1. a 2. zák.
ze dne 6. února 1869. č. 18. ř. z.) Aby toto řízení se zavedlo, má držitel statku,
kter)r o d něho nějakou část chce odděliti, těm, k jichž ruce jsou na něm práva .
věcná zapsána, vůli svou skrze knihovní úřad oznámiti a je vyzvati, aby n á mitky
své proti tomuto oddělení, mají-Ii jaké, ve lhůtě podle okolností vyměřené u tohoto
úřadu opověděli, sice by se za to mělo, že v oddělení svolují a práva svého
k části oddělené, když bude zapsána do knih, se vzdávají. Lhůty k oznámení námitek nemá úř ad nikdy vyměřiti na mén ě n ež 30 dní. (§ 3. téh ož zák.) Vyzvaný
podej své námitky úřadu knihovnímu a to pí se mně nebo ústně, aniž potřebí, a b y
uváděl pří či ny o dp oru své ho. Námitky podané oznámí se z povinnosti úř e dní tomu,
kdo za vyzvání žádal. Nebylo-Ii ve lhůtě k t omu položené námitek činěno, po'
tvrdí to úřad knihovní, byv za t o požádán a pojmenuje v tom potvr zení ty, kteří
jsouce vyzváni, odporu nečinili (§ 6. téh ož zák.). Učiní-li se námitky v pravý čas, zas taví se jimi oddělení, které vyzývající m á
v úmys lu. Toto z astavení mů že se však zdvihnouti, když vyzývající zapl a tí dluh ,
. anebo když soud nalezne, že n á mitky j sou neplatné. (§ 7. téhož zák.) - Jest-I i
dluh v knihách zapsán co kapitál dle sumy ur č ité, povinen j es t věřitel, který či nil
námitky, přijmouti zaplacení i tehdy, kdyby lhůta k splacení n ebyla ješ tě prošl á;
má však právo osobní, žádati za do s tiu č inění za příčinou ško dy, kterou vzal tím,
že mu byl dluh před časem zaplacen. (§ 8. tého ž zák.) - Za odepsání někter é ho
kusu z vkladu knihovního a za to, aby byl přip sán ku vkladu jinému , nebo aby
byl zřízen pro něj vklad nový, žádáno bnď jedno u a tou ž prosbou. (§. 13' tého ž
zák.) - Když se kus odepíše, pozbudou v příčině jeho kromě případu , že se mají
na něm všeck a břem e n a podr že ti, všecky vklady a zápisy ua statku váznoucí platnosti. Když se kus připíše, n ab ud ou t aké v pří ci ně jeho plné pla tnosti všecky zápisy vázno ucí na statk u, ku kterému byl přip sán. (§ 15. téhož zák.) .
K žádosti buď přiloženo t olik rubrik> ko lik osob má o vyřízení býti vyrozum ě no . (§ 9~. knihovního řádu ze dne 25 · července r871.)
.
2. PHlohy žád os ti j so u a j listina · právní v prvopise (or iginálu), a j edno duchy
přepis její pr o sbírku lis tin u knih ovn íno úřadu vedenou . (§§ 6. a 87. knih. ř .) Listina ob sahující právní jednání, kterým se v lastnictví na jiné osoby převádí, buď
listin a veřejná, neb o t aková listina soukromá> n a níž jsou podpisy od soudu neb ~
od notář e ověřeny . (§ 31. knih. ř.) - Lis tin a musí b ý ti formálně správná a mUSI
zejména obsahovati udání právního důvodu (titulu), t oti ž konkr e tní smlou,,:y, r;a pl'.
kupní, směnné atd. na základě kter éž se vlastnictví převádí. (§ 26. kmh. r.) -:Listiny soukromé (smlouvy kupní, směnné, prohlášení) mají mimo to obsahovati:
aaJ revrubné pojmenování věci nemovité, o kterou se jedná;
[bb) výslovné prohlá{ení vlastníka> že ku vk la du kI~ih?vním u.. s.vo!\~je. Toto prohlášení mú že však obsažen o býti též v žádosti. Lzstmy vereJne JSo u a) listiny
od veřejného úřadu neb notáře v mezích jejich právomoci sděl ané, když jsou
o p a t řeny vš emi p ožadavky listin soukrom)'ch;
..,
..
f3) narovnání k exekuci způsobi l é s dělané od soudu nebo od Jmeho úradu neb
osob, jež k t o mu právo m ají ;
y) příkaz , aby někd o zaplatil poplatky a příspěvky zákonem usta novené, též
výkaz nezapr a vených daní a veřejných dávek, pokud se dle zákonů mohou
vymáhati;
.
0') jiné lis tiny, jež mají povahu výroku vel~ejného úl~adu, jenž se může soudem
vykonati. Takové listiny jsou zvláště náleíY, jef nabyly moci právní.
Dle ust a nov ení sub. fl) a eS) uvedených. zas tupuje právní hstinu. vkladn0l!
buď narovnání pled komisí úřadu stavebního ohledně postoupem po(emku
řádně učiněné a v právní mo c vešlé, aneb nále{ politického úřadu o vyvlastnění. (Srov. pozn. II. u § 2'5.)
~ __' _
b) Další přílohu žádosti knihovní tvoří plány a mapy, jimiž čás t o ddělen ého p~
zemk u řádně mus í býti označena. Plán buď předložen v originále a dvou oveřených kopiích, z nichž jedna určena jest pro sbírku listin a druhá pro popla-k ový úřad. Plán pozemku nemusí býti predlofen, má-Ii oddělená p~rcela
podobu č tver ce neb čtyr hranu, jehož strany nejvýše 20 ?1t ,měř!~ .a má-Ii .rozdělena býti n a určité podíly celku.
V případu tomto mUSI urclte vpn.ac~ny
h)' ti; čís l o katastrální a zpiisob vzdělání půdy v katastru zaneseny, Jmena
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vl as t.níků, p~,rcelní•. č!s l a a druhy kul~u~ní parcel sousedních, počet podílů,
ktere se maJl oddel!tl, poloha parcel, j ez se musí odděliti vzh ledem k celku
~.k ~řilé~ajícím dílŮ~. ,~~ .všech .os,tatních pří?a,~e ch, musí předloženy býti
I (ldlte pl011y geometncke cdt S dftlJcnz, zhotovene uredmkem katastrálním neb
ú~edně .~p,rávněnÝm civi lním technikem (inženýrem neb geometrem) způsobem
nasleduJlclm :
aaJ :Ián y situ~ční buďte ;dě! ány .~ měřítku .~, : 1440, jedná-li se o pozemky v mě
stech a mlstech uzavrenych, jlll ak v merltku 1: 2280 přirozené délky a bnď
v plánu vyz n ačeno, kterého měřítka bylo použito.
bb) Parcely změněné nebo nově vzniklé buďte vykresleny v souvis losti s parcelami
jež ?staly nezměněny, veškeré pevné body, jichž při měření bylo užito buďt~
r ozltšeny od parcelních hranic nezměněných čarami barev jiných.
'
ce) Míry dé.lk?vé .~ úh~lné při m.ěř~ní vyšetř:~é" ke konstrukci hranic parcelních
potrebne, j esth~e pIan nezaklada se 'na rnerem pomocí stolku měřického, buďte
uvedeny na planu.
dd) Chyby, které soukromý úředník při měření snad sezná v původním výkresu
hranic dr žeb ních na mapě katastrální, buďte označeny tím, že vykreslí a potom
křížem přetrhnou se úchylné čáry mapy katastrální.
ee) Na plán~ bu~r nv;d.eno: jmé n~ obce katastrální, čísla katastrální parcel změno u
dotknutych, J akoz 1 nakres lenych par cel sousedních, pak vzdě l ávací způsob d le
normální ch známek, jež p latí pro kresbu map katastrálních konečně buď uvedeno, kdy změření se s talo.
'
JI) Rozdíl měr délkových, jak z plánu na j evo jdou, a délek přirozen)rc h (hr a n ice
omylu), nesm í býti větším lhoo délek těchto.
Jj') Plán vzhledem ·ku své správnosti musí ověřen býti technikem soukromým
a zvláště musí jím stvrzeno býti, že hranice omylu (odst. ff) nebyla překročena:
(Srov. zákon ze dne 23, května r883., C;. 83. ř. z. Nař. min. práv a financí
ze dne 1 . če rvna r883., č. 86. ř. z.)
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III.

O pOVOlení ku

stavbě.

§ 27·
Ke všem novým stavbám, též k tomu, aby se něco
přistavělo nebo přestavělo, aby proti třídě neb ulici zndilo se hražení, jakož i k tomu, aby ve staveních již zří
zených provedly se změny podstatné, potřebí jest povolení úi-adu stavebního.
Vyjmuty jsou z toho: všeliké stavby, jež provádějí
nejvyšší dvůr, státní správa, země, okresy a obce, též
stavby, jež se vedou nákladem fondů, státem, zemí, okresy ,
neb obcemi spravovaných, jakož i ,stavby, jež prováděti
dávají správy železnic, pokud příslušné plány schváleny
byly správou státnÍ.
Leč i při stavbách těchto šetřiti jest úřadu, jenž
stavbu provádí, mimo dotyčné předpísy zvláštní, také ustanovení tohoto řádu stavebního a dlužno provésti všechna
úřadní jednání, jež předepsána jsou v příčině určení sta2
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vební cary a niveau, v příčině vyslechnutí námitek sousedů a jiných osob, jichž soukromých zájmů stavba se
týče, pak v příčině ochrany místních zájmů veřejných
neb vykonávání policie bezpečnosti mezi stavbou.
Za novou stavbu pokládati sluší stavbu takovou, která
ve všech částech od samých základů jest nově provedena.
Za pouhou přístavbu pokládati sluší takovou stavbu,
která se připojuje ke stavbě posavadní, aniž by bylo
třeba pi-edsevzíti v této podstatné změny stavební.
Přestavbou rozumí se taková stavba, která vyžaduje
zvláště toho, aby buď hlavní části posavadní stavby, jež
k veřejné ulici nebo třídě přiléhají, byly zcela neb z části
vyměněny, odstraněny aneb posunuty aneb stavba, která
by nevyhnutelně spojena byla s novým provedením podstatných částí konstrukce stavby.
Za podstatné opravy nebo změny pokládány buď
tež ty:
aj jimiž pi-edmět stavební změní se ve svých zevnějších
rozměrech vůbec anebo ve své fa~adě.
bJ jimiž hlavní části jeho se vyměi1ují, odstraúují nebo
posunují, anebo které mají jakýmkoliv spůsobem vliv
na pevnost stavení, na bezpečnost jeho před ohněm,
na zdravotní poměry jeho neb na práva sousedů.
Taková změna je zvláště, když se zřizují sklepy,
studně, žumpy, záchody, stoky, strouhy, výhně neb komíny, aneb když se v nich něco mění, též když se obytné
místnosti přeměúují ve skladiště, kolny, dílny, stavení hospodářská a naopak tato v místnosti obytné, když se
příčky odstrai1ují nebo zřizují, když se činí změny v nosičích, pasech, sloupech a t. p.
I. Úřadem stavby povolujícím jest: v pn:ní ,stolici p~<edst~venstvo obec~í (v Liberci městská rada), v druhé stolici okresm vybOt· (v LIberCI sb?r obeclllch starších), v třetí stolici zemský výbo?' (Srov. §§. 130" I3I;, I32. sta;. ,r.)
,
V případech zvláštních v § I3I uvedenych (na p.r. pov~lovalll stav~b obeclllch:
schvalování čáry stavební, niveau, rozdělení pozemku na mIsta ~tav:eb,n.I atd.) ~on.~
úřad stavební již v první stolici obecní výbor.
Tyt? samospravn~ ~rady ude~u~l
však povolení pouze ku stav?ám souh'omým .a yobecnt,?"", S;:hvalovyam staveb vere},;
ných (vyjmouc stavby obecm), tedy staveb, Jez p;ov.adI stat, z~me, okre~ neb ~e
který fond těmito veřejnými orgány spravovany, Jest vyhrazeno zemep~n~kym
úřadt~m politickým (srov. §. 134. stav. ř.); avšak i v příčin~ těc~to staveb vereJ~Yc~
náleží místnímu úřadu stavebnímu ustanoviti čáru staveblll a mveau a vykonavatr
policii stavební.

2. Povolení k novostavbě, přístavbě neb přestavbě při veřejné ulici nesmí udě
l eno býti dříve, dokud není právoplatně rozhodnuto o rozdělení pozemku na mís ta
·.stavební, pak o čáře stavební a niveau. (§§. IO.-I7., I8.-2I.) Při pouhých stavebních změnách není třeba ustanoviti napřed čáru stavebnÍ. Přistavění patra (zvýšení) dlužno považovati za přístavbu. - Za novostavbt~ povaiovatt' nutno téi v1lstavéní nové budovy na místé zbořeného starého stavení, ač případ takový obyčejně
nesprávně i přestavbou se nazývá, neboť přestavbou rozumí se dle předpisu § 27•
.odst. 6. pouze vyměnění, odstranění neb posunutí hlavních částí posavádní stavby .

§ 28.
Jde-li o pouhé opravy nebo stavební změny spůsobu
n epatrnějšího, dostačí, aby byly stavebnímu úřadu oznámeny dříve, nežli se s nimi počne. Stavebnímu úřadu
obecnímu jest však vyhraženo, provedení oprav a změn
těchto v případu potřeby učiniti závislým na tom, bude-li
p lán předložen a schválen.
I. Provádění pouhých oprav a méně podstatných změn stavebních, podléhá
jen oznámení, kterÉž musí býti písemné, aniž by však bylo zapotřebí přiložiti nákres čili p!án. Posouditi a rozhodnouti, je-Ii ohlášená změna stavební podstatnou,
zůstaveno Jest volnému uváiení úřadu stavebního. Oznámení o změnách nepatrných
bud vyřízeno písemním výměrem, kterým se stavebníku sdělí, že provedení stavebních změn vzal úřad se schválením na vědomí.
2. Pouhé obnovení facrady čili průčelí domu, záležející v obílení, natření, vyspravení opadané omítky a řims náleŽÍ mezi opravy stavení za účelem udržení
jeho v dobrém stavu, a nepodléhá tudíž vedle § 29. oznámení ani žádosti za povolení~ Mění-li se však dekorativní (ozdobné) neb konstruktivní části průčelí, jest
to zmen.a podstatná (§ 27. odst. 7. lit. a) a vyžaduje řádného povolení.
3· Zádost za povolení stavby, jakož i oznámení podrobeno jest kolku SO kl'.
·-od archu, plány a přílohy kolku IS kro od archu obyčejné velkosti.

§ 29·
K opravám, pn kterých jen o to činiti jest, aby
jednotlivé věci v dobrém stavu byly zachovány, a jimiž
ve způsobu, v jakém stavení jest, vůbec žádná změna se
nestane, není třeba ani žádného ohlášenÍ.

§ 3°·

Spolu se žádostí za povolení ke stavbě předložiž žadatel stavební plán k prozkoumání a ke schválení.
Podal-li by kdo žádost za povolení k stavbě jménem
·osoby jiné, vykážiž se náležitým plnomocenstvím, a žá-dal-li by za toto povolení jménem osob, jež nejsou svéprávné, nechť prokáže, že k tomu zmocněn byl zákonnými jich zástupci.
K podání žádosti za povolení ku stavbě jest oprávněn pouze vlastník staveništé neb jeho vykázaný plnomocník. Je-li více spoluvlastníkt~, musí každý žádost
podepsati . Vlastník dílčí jest ohledně svého dílu samostatným. Podá-li jménem..
.stavebníka žádost stavbuvedoucí (stavitel), musí též vykázati plnou moc.
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S 31.

§ 32 .

Plán budiž předložen ve dvou stejných výkresích a
obsahujž:
I. Polohu staveniště a okolí v takových rozměrech,.
aby bylo lze všecko zřetelně rozeznávati, bucftež tedy
v něm naznačena stará stavení, která jsou na staveništi,
vedlejší domy aneb pozemnosti, bucftež pojmenováni vlastníkové a uvedena čísla domú neb pozemků, pak bucftež
vytknuty vedlejší sousedící dvory, dvéře a okna, dosavadní hraničnní čáry s obou stran, šířky a názvy přilé
hajících tříd nebo ulic, svah (rovinná výška) staveniště>
třídy, ulice nebo prostranstvÍ, při kterém se staveniště
nalézá, poloha, jakou mají prahy domovních vrat všech
sousedních domů uvedených v plánu polohopisném crmimo to, má-li se stavba vésti v obvodu zaplavovaném,
též známá největší výška vody.
2. Půdorysy a průí-ez všech pater budovy se sklepem a púdou, při čemž budiž naznačena konstrukce stropú
všech pater.
V plánu na sklepy buďtež s příslušnými profily náležitě vyznačeny stoky domovní a toky vod, žumpy a
hnojiště, jámy pro hnojůvku a studně, ač navrhuje-li se
jaká, pak hlavní stoka, která po přípa~ě jde tou ktero~l
tHdou neb ulicí a do níž vpustiti se mají stoky domovlll~
V plánu na stí-echu budiž vyznačeno všechno zdivo
střechy a budiž také znázorněno, jakým spllsobem púda
jest rozdělena.
3. Budiž v plánu n~značeno přední průčelí (fa\ada)
budovy.
4. Obsahujž plán znázorne11l komínů, zdí proti ohni
a zvláštních konstrukcí dřevěných a železných.
Konstrukce železné bucfte však ve větším měřítku.
podrobně a přesně vykresleny a připojen buď výpočet
nosnosti jejich.

Plány situační bucfte kresleny v měřítku plánu polohy, plldorysy, průřezy a pohledy na stavení v měřítku
I cm == I m.
Plány podrobné nebo plány na konstrukce buďte
v měřítku větším zhotoveny tak, aby bylo lze všecko
v nich co možná nejzřetelněji rozeznávati.
Všechny plány bucfte na trvanlivém papH-e rýsovním
nebo na plátně vykresleny aneb pomocí snímků nalepeny,
úplně a přesně kotovány a spúsobem takovým barvami
položeny, aby z nich buď barvami předepsanými, anebo
užívá-li se jiných, vysvětlením toho, co jiné tyto barvy
znamenají, patrno bylo, které zdivo mé se zbourati, které
jest staré a kter~ nové, které dí-evo jest staré, které nové
a jaké stavivo se navrhuje.

Pouze konstruka, zvláštní, t. j. méně užívané a vyžadující těžšího technického>
provedení, musí doloženy býti statickým výpočtem únosnosti.

Za příčinou rozeznání druhů zdiva a dříví v pl ánech stavebúích buď použito
barvy šedé (tuž) pro zdivo staré, jest-li se má ponechati nezměněné; il·, dé barvy pro
zdivo, j ež se vybourá a éej'vené pro zdivo nové; pro staré dříví barvy hnědé a pro
nové bledéžluté.
Použije-li stavitel barev jin)rch, jest povinen, význam jejich v p lánu vysvětliti.
(Dekret dvorské kanceláře ze dne 23 . října r828. č . 24.229. a gub ernialní dekret
ze dne r8. listopadu 1828. č . 51.038 a ze dne 15. června 1837. č. 34.459.)

§ 33·
V plánu stavebním jsou povinni se podepsati: stavebník, pak ten, kdo plán sdělal, a vzal-li již někdo jiný
nežli zhotovitel plánu provedení stavby na sebe, i tento.
.
I. Rozumí se samo sebon, že dostačí podpis stavbuvedoucí ho na plánec h, jest-Ii
tyž co plnomocník stavebníka též žádost byl podepsal.
~. Ustanovení §§" 10.-33. obsahují pravidla o formálních požadavcích žádosti
a . plam'í stave/mích. Uřad stavební jest povinen, podanou žádost a plány se stanoviska těchto předpisů zkoumati, a shledá-li v nich některé vady n eb nedostatky
formální, stavebníka vyzvati, aby žádost i plány opravil, po případě doplnil. Vyzvání toto může se státi d le okolností buď předvoláním stavebníka k cíli ústního
upozornění, neb písemné vrácením plánů, což bude nutno při va d ách a nedostatcích
záva~nějších.
'
.
Uřad stavební nesmí však ihned zkoumati plány co do stránky vécné (meritorní!, n e boť zkoumání to přísluší místní komisi stavební (§ 16.), která návrh stavební co do věci samé prozkoumati a návrh p o dati má, načež teprve na základě
tohoto vyšetření stavební úřad ve věci stavby samé rozhodne.

§ 34·
Jde-li o stavby zcela jednoduché, může stavební úřad,
jsou-li tu místní okolnosti zvláštního zi'-etele hodny, v každém případu o sobě bez újmy podstaty věci a s vyhra-
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žením výsledků ohledání místního povoliti úlevy, kteréjsou obsaženy v SS 104-114 částky V. tohoto řádu
stavebního a jichž po úředním svolení užiti lze pro jednotlivé obce aneb části jejich anebo též pro stavby osa-o
mocené.

S 35·
Prve nežli dá povolení ke stavbě, nejdéle však ve·
14 dnech po tom dni, kdy bylo za povolení žádáno, má
stavební úřad k účelu vyšetření místních okolností před
sevzíti ohledání za přitomnosti žadatele neb jeho plnomocníka a osob stavbu vedoucích a přivzíti k tomu téždva členy zastupitelstva obecního, dotyčně sboru obecních starších, oprávněného znalce, jenž při stavbě není
súčastněn, sousedy, a kdyby budova hraničila s veřejnou
silnicí nebo železnicí, též orgány povolané ke správě této
silnice aneb železnice. Tam, kde toho potřebí, budiž
k ohledání přivzat také lékař ve veřejné službě postavený. Jde-li o stavbu nad dolovými měrami již propůjčenými, mají dotyční majitelé dolů tak jako sousedé
býti přivzati ke komisím, jež se konají za příčinou žádosti
za povolení k stavbám takovým.
Obsýlka interesentů ku komisi budiž jim písemně
k vlastním rukám dodána s tím připomenutím, že na ně
náleží, aby námitky, ač mají-li jaké, při komisi učinili
osobně aneb svými plnomocníky, jinak že by povolení
ke stavbě uděliló se bez ohledu k jich námitkám mimo
komisi snad podaným, pokud by ovšem povolení tomli
nevadily překážky z příčin veřejných.
Nemohla-li by obsýlka některému interesentu za pří-
činou překážky v osobě jeho spočívající k vlastním rukám
býti dodána, doručí se s platným účinkem právním tomu,
komu přísluší správa držebnosti, jíž se týče aneb alespoň
dohled k ní. Náleží-li vlastnictví sousední více osobám,
dostačí, když jedné osobě ze spoluvlastníků obsýlka jest
doručena.
I. Dle obdobného ustanovení § 12. stav. ř. jest na úřadě stavebním, vyslati
k řízení komise stavební řidUele (předsedu) komise, který může též i z přítomných.
dvou členů obecního zastupitelstva .býti vybrán.

2. Sousedem stavebním jest pouze vlastník pozemku neb budovy s místem stavebním bezprostředně mezuj,cí. (Srov. vyn. c. k. ministerstva vnitra ze dne 5. června
1868. Č. 240. a ze dne 14. června 1874. Č. 6528.)
3. Je-Ii zhotovitel plállu osoba od stavbuvedoucího rozdílná, budiž též ku komisi
p ozván ..
4. Učastenství dvou členů obecního zastupitelstva, znalce stavby, stavebníka
a stavbuvedoucího, jakož i pozvání sousedův a interesentů ku komisi stavební,
jest pod následky neplatnosti komisionálního řízení bezvýminečně nutné. Při brání
'veřejného lékaře jest dle okolností žádoucí, a jest rozhodnutí o tom zůstaveno volnému uvážení úřadu.
K sepsání protokolu o komisi jest záhodno přibrati zvláštního úředního zapi~
sovatele, pokud se v úkol ten některý z členů komise neuváže.
5. Vefejné silm'ce a cesty jsou buď obecní, okresní, zemské neb erární, pročež
musí ku komisi v příčině staveb na takové silnice hraničících pozváni býti organové
je spravující, totiž výbor obecní, okresní neb zemský aneb místodržitelství.
6. Hraničí-Ii projektovaná stavba na železnou dráhu neb nalezá-li se v požárním obvodu dráhy, musí ku komisi stavební pozvána býti správa (řiditelství)
dráhy co interesent a současně buď o zamýšlené stavbě podána zpráva c. k. gene7'ální inspokci rakouských dmh ve Vídni, která ku komisi svého zástupce vyslati
může. Ku zprávě této buďte přiloženy řádné polohopisné i stavební plány, v kterých
buď vzdálenost stavení od středu nejbližší koleje a koruny dráhy, jakož i příční
profil dle kilometru dráhy měřený s výškou stavení, vzhledem ku dráze správnými
kotami vyznačeny. Za požární (ohenní) obvod považuj e se prostora, která by zaujata byla smyšlenóu střechou v poměru I : 3 nakloněnou, jejíž hřeben nad hořejší
hranou kolejnice uprostřed kolejí 10 m, a jejíž šířka po obou stranách dráhy na
vzdálenost 30 m sahá. Stavby v požárním obvodu dráhy položené musí provedeny
býti způsobem před ohněm bezpečným. Bez predcházejicího svolení c. k. generální
inspekce d7'ah nesmí povolení h~ stavbě ú,~adem stavebním vydáno býti. (Srov. řád
železniční vyd. císař. nař. ze dne 16. listopadu -1851., č. 1. ř. zák. z r. 1852.; vyn.
c. k. min. vnitra ze dne 19. prosince 1877. č. 4699. a ze dne 30. listopadu 1878.
Č. 13167.; vyn. c. k. min. obchodu ze dne 25. ledna 1879. Č. 19. ř. z.)
O způsobu provádění staveb na pozemcích, a blíže dráhy viz pozn. při § 45.
Zprávu a plány ve smyslu těchto nařízení příslušným úřadům železničním před
ložiti, jest věcí úřadu stavebního, nikoliv stavebníka, pročež týž není povinen kromě
dvou stejnorysů plánů stavebních (srov. § 3I.) ještě snad třetí pare předkládati,
předpokládaje ovšem, že plány vyhovují nejen předpisům tohoto stav. řádu, nýbrž
i předpisům pro železné dráhy zvlášť platným. Dříve než dojde odpověď od c. k.
generální inspekce drah, nesmí se komise stavební odbývati. Zprávu a plány může
úřad stavební předložiti též prostřednictvím řiditelství dotyčné dráhy.
7. Za znalce stavby buďte v první řadě povoláni zást?tpci obecního úř'adu stavebního, pokud tento v obci jest zřízen. (Srov. § 12.) - Uřad stavební není vůbec
povinen kromě svých vlastních orgánů technických jiné znalce stavební na radu
bráti, aneb k předloženým vysvědčením technickým přihlížeti . (Srov. nál. správ.
soud. dvora ze dne 22. dubna 1881. Č. 535.) Nemá-li však obec vlastní technické
kanceláře, povolá znalce stavby ze samostatných iivnostníktr- k provozování staveb
po zákonu oprávněných, při čemž vedle ustanovení oběžníku zemského výboru ze.
dne 19. července 1876. Č. 19507. v přední řadě musí se bráti zřetel k úřadně oprávněným civilním inženýrům a stavitelům.
O koncessovaných živnostech stavebních srov. pozn. I. a II. u § 50.; ku každému jednání o stavbách na blízku c. k. hrad1~ (zámků) položených, buď pozváno
dotyčné zámecké hejtmanstQí. (Dekr. dvor. kanc. ze dne 30. října 1828. Č. 25470).

S 36 .
Při komisionálním řízení buďtež plány bedlivě zkoušeny se zřetelem k tomu, co stanoví tento řád stavební,
jakož i s ohledem ku zdravotním a jiným poměrům veřejným, všeliké pak změny, ježto se podle toho učiniti
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předmětu stavebním, buďtež v plánech naznačeny.
Rovněž buď přihlíženo k tomu, čeho vyhledává krasochuť,
i může tedy stavební úřad odepříti také povolení ke stavbě,

mají v

kterou by náměstí, třída nebo ulice patrně se zohyzdila.
O celém jednání komise budiž sepsán protokol, kterýž
obsahovati má stručný popis návrhu k stavbě, vyjádření
súčastněných stran, po případě narovnání, jehož mezi nimi
dosaženo bylo v příčině svolení ke stavbě, pak nález
znalců a návrh komise; protokol budiž od všech přítom
ných podepsán.
Úkolem místní stavební komise jest věcné pl'oz1coumání projekt·u stavebního
a vyslechnutí inte'/'esentt~v. Shledá-li však komise též fonnální vady v plánech
stavebních, které úřad stavební před tím zjistiti nemoh l (srov. pozn. při § 33')'
tedy na př. nesouhlasí-li plán situace se skutečným stavem místa stavebního, má
takové vady z povinnosti úřední odstraniti, jsou-li však závažnější, a nelze-li na
základě předložených vadných plánů další vyšetřování konati, plány tyto stavebníkovi ihned k opravení vrátiti, o tom krátký protokol sepsati a úřadu stavebnímu
zprávu podati.
.
Není-li však závad formálních, přikročí se k věcnému (meritornímu) zkoumání,
které záleží v ohledání staveniště, porovnání plánů se skutečností, prozkoumání jich
se zřetelem na ustanovení s tavebního řádu a ostatních zákonů a předpisů práva
veřejného a ve vyslechnutí soused,ů a interesentů.
Technické zkoumání plánů jest věcí znalce stavebního; héjení vel'ejných i ostat:
ních zájmt~ obce jest především úlohou členů obecního zastupitelstva; vyslechnut!
irdel'esentů a pokus narovnání o námitkách, náleží zejména řiditeli komise, k tery
též konečný návrh úřadu stavebnímu formulovati má.
Protokol buď sepsán stručně a přehledně a obsahuj:
a l hlavu čili úvod, t. j. pojmenování místa, dne a věci jednací, jakož i osob
přítomných; bl popis st(!veništé i pl'o,ie/dované stavby; c) výpovědi sousedů a inteI'esentt~, konstatování smír u neb nedocílení jeho,. dobrozclán! znalcll se zřetel~m
k navržené stavbě i k přednešeným námitkám ; c) konečuy ndvl'h; f) podp ,t sy
přítomných.

Protokol buď opatřen kolkem 50 kro na každém archu.

§ 37·
Činí-li sousedé anebo jiné osoby, jichž se stavba týče,
proti navržené stavbě námitky, hleď úřad stavební, pokud

možná, je po dobrém porovnati.
Nepodai'-í-li se porovnání takové a vztahují-li se námitky, jež sousedé činí, k jich právům soukromým, má
je úřad v příčině rozepří odkázati na pořad práva; ale
vždy o tom rozhodnouti, zda-li a pokud stavba z veřej
ných příčin se může dovoliti a technicky provésti.
O všech jiných námitkách sousedů, ježto nebyly odstraněny, rozhoduje úřad, jemuž náleží dávati povolení
k stavbám.

Námitky cl11ené z pncmy soukromého práva, které
se rozsouditi mají pořadem práva civilního, buďtež v úřed
ním vyřízení výslovně uvedeny.
Na soud civilní náleží, aby k žádosti strany rozsoudil,
zda-li stavba z příčin veřejných dovolená až do rozhodnutí právní rozepře zastaviti se má čili nic, aneb zdali
.a pod kterými výminkami může se začíti stavěti. (§ 340.
a t. d. ob. zák. obč.)
Námitky sousedů a interesentů proti stavbě dlužno rozeznáv a ti dle jich povahy.: jsou-li totiž odůvodněny ohledy veřejnými, neb zakládají-li se ve zvláštních
právech soukromých .
I. Námitky z práva veřejného jsou jen potud podstatné, pokttd jSMt věcně odů~
IlOdnény ti zákonech a pl'edpisech 'vydaných na ochramt vdejné/u dobl'a. Takové

zákony j so u jmenovitě: Přítomný řád stavební, řád policie požární ze dne 25. května
1876. č . 45. z. z.; zákon o právu vodním ze dne 28 . srpna 1870. č. 71. i. z.; zákony
a předpisy zdravotní; řád živnostenský ze dne 25. března 1883. č . 39. ř. z.; zákony
a nařízení o stavbách :ll obvodu že leznic, pevností atd. (Srov. § 364. všeob. obč. zák.)
Soused neb interesent, činící proti stavbě námitky z práva veřejného není povinen, tytéž z dotyčného zákona neb ustanovení d ovoditi, neboť jest věcí úřadu
stavebního, aby sám přihlížel k odstranění závad z oh ledů veřejných a rozhodnutí
své positivními předpisy zákona odůvodnil. Soused namítající musí však uvésti
shtteČtlé nd1tlosli. kteréž úřad k cíli posouzení a rozhodnutí námitek povinen jest
prozkoumati. Prozkoumání a posouzení těchto skutečností musí ovšem zůstaveno
býti vúlnémtt ~tvaiení ú l"aclu stavebního, který při tom předevší m dobrozdáním
znalc1~ říditi se musÍ.
Jisté skutečnosti, vyvolané projektem stavebním, mohou způsobiti námitky
veřejnoprávní i soukromoprávní zárovei'í; pročež jest nutno bedlivě rozeznávati,
jaké povahy činěné námitky jsou, neboť o námitkách z práva veř ej ného musí rozhodnouti úřad stavební sám, o námitkách soukromoprávních pak civilní _ soudce.
Rozhodujícím pro povahu námitek jest dtt;vod p"avní: Namítá-li tedy na př. soused,
že projektovanou stavbou dvůr jeho bude zastíněn, místnosti zatemněny, odtékající voda zdržena atd., tedy jsou to námitky veřejnoprávní a dlužno o nich rozhodnouti se zř etelem na zájmy veřejné vůbec. Tvrdí-li však soused, že stavebník
nemá práva dvůr svůj výše vystavěti, okna zastavěti, přirozený odtok vody změ
niti, ježto namítající jest v držení zvláštních práv, na jichž základě toto počínání
t rpěti nemusí, přivlastňuje-li si tedy namítající právo slnžebnosti, činí námitku
soukromoprávní, o které rozhodnouti dlužno cestou soudní.
Namítá-Ii soused, že provedením stavby vlastní jeho realita na ce:né ztratí,
není to námitka rázu v e řejného, avšak ani soukromoprávního, neboť není odůvod
něna ani ohledy veřejnÝmi ani důvodem soukromoprávním a hájení soukromých
zájmů, nikoliv pak sk utečných práv není předmětem ochrany úřadů správních neb
.sol'dních. (Srov. nález c. k. správ. soud. dvora ze dne 19. prosince r883. I;.. 2546.)
Zakládá-li se námitka přednešená v zákoně o právu vodním, v řádu živnostenském a pod., k jehož vykonávání úJ'ad stavební není příslušný, musí rozhodnutí dotyčn é vznešeno býti ria kompetentní úřad politický.
Námitky v příčině odvádění vody dešťové následkem staveb, neposuzují se dle
zákona vodního, nýbrž dle předpisů řádu stavebního, pokud ovšem se nezakl'á dají
v právu soukromém (služebnosti). (Srov. nález c. k. správ. soud. dvore ze dne
13. prosince 1882. Č, 2471.)
Námitky na obtěžování kouřem, zápachem, prachem, lomozem jsou rázu veřejno
právního a posouzení jich zllstaveno jest volnému uvážení úřadu. (Srov, nález
·c. k. správního soudního -avora ze dne 2 ' července I8n. č . 901. a ze dne 27. prosince 1879. č . 2535. a ze dne ro. l edna 1880. č. 21.)
2. Námitky sMtk1'omoprávní zakládají se ve skutečnostech, jimiž věcná práva
namítajícího souseda k jeho usedlosti jsou porušena neb obmezena. V nejčetnějších
případech může stavbou porušeno býti právo vlastnické neb právo sluiebnosU.

Vlastnictví za právo pokládané jest moc, podstatou i užitky věci nějaké vedle
své vů l e vládnouti a každého jiného z toho vyloučiti. (§ 354. všeob. občan. zák.)
Práva vlastnického lze užívati jen potud, pokud se tím v práva jiného nesahá.
(§ 364. v. o. z.) Pokud tedy projektovanou stavbou zasahuje se v právo souseda,.
usedlostí svou volně nakládati a vládnouti, může tento činiti proti stavbě podstatnou námitku na ochranu tohoto svého práva vlastnického.
Právo služebnosti jest obmezení práva vlastnického a záleží v tom, že vlastník
věci jest zavázán, k dobrému jiného na své vlastní věci něco trpěti aneb něčeho
nedělati, co by jinak snášeti nemusel aneb činiti mohl. Právo služebnosti jest právo>
věcné, jeho má moc proti každému držiteli věci služebné. (§ 472. V. o . z.). -Jest-li
právo služebnosti spojeno s držením pozemku, aby se ho mohlo užitečněji nebo
pohodlněji užívati, jest to služebnost poeemková; jinak jest služebnost osobní.
(§ 473. v. o. z.) Služebnost pozemková toho vyhledává, by tu byli dva držitelé'
pozemků, z nichž jedNoho, co služebností zavázaného, jest pozemek služebný; druhého pak, co práva majícího, pozemek pcmttjící. Pozemek panující určen jest buď
k polnímu hospodářství nebo k jiné potřebě; pročež rozeznávají se také slu ~ eb
nosti polní a domovní. (§ 474. v. o . 7..)
Obyčejné služebnosti domovní jsou: I. právo tíži stavení svého na cizí staveni
položiti; 2. trám nebo krokev do cizí stěny vložiti; 3. okno v cizí stěně sobě sdě
lati, buď pro světlo nebo pro vyhlídku; 4. střechu nebo vikýř nad sousedovou
vrstvou vzduchu sobě vystavěti; S. kouř komínem sousedovým hnáti; 6. okap se
střechy na cizí pozemek svozovati; 7. věci tekuté na pozemek sousedův líti anebo·
po něm sváděti. Těmito a podobnými služebnostmi domovními dochází držitel domu.
práva, předsevzíti něco na pozemku souseda svého, což soused povinen jest snášeti. (§ 475. v. o. z.)
_
Jinými služebnostmi domovními zavázán jest držitel pozemku služebného, aby
něčeho nedělal, což by jinak činiti mohl. Takové služebnosti jsou: 8. služebnost"
domu svého nezvýšovati; 9, nesnižovati ho; 10, staveuí panujícímu neodjímati
světla a vzduchu; II. neodnímati vyhlídky; 12, okapu střechy svého domu neodváděti z pozemku souseda, jemuž k zavlažování zahrady neb k naplňování
cisterny, neb jinak může býti užitečný. (§ 476, v, o. z.)
Obyčejné služebnosti polní jsou: I. právo, na cizím pozemku stezku, průhon
aneb cestu vozovou míti; 2. vodu vážiti, dobytek napájeti, vodu odváděti a při
váděti; 3. dobytek pásti; 4, dříví káceti, na suché větve a roští choditi, žaludy
sbírati, listí hrabati; 5. honiti, ryby loviti, ptáky chytati; 6. kámen lámati, písek
kopati, vápno páliti (§ 477. v. o. z.).
Právní důvod služebnosti (titul) zakládá se na sml ouvě, na poslední vůli, 'na.
výpovědi soudní za příčinou rozdělení pozemků společných vydané, aneb konečně
na vydržení let. (§ 480. v, o. z_) Věcného práva služebnosti k věcem nemovitým.
a vůbec k věcem, jež zapsány jsou v knihách veřejných, jinak nabyti nelze, leč
zapsáním práva do knih. (§ 481. V. O. z.) Držitel věci panující může sice svéhopráva užívati, jak se mu zdá a vidí; však služebnosti nebuďtež rozšiřovány, ale
spíše obmezovány, pokud toho dopouští povaha jich a účel, proč byly zřízeny.
(§ 484. v. o. z.)
Podle pravidel svrchu položených vyměřována buďte práva a povinnosti při
jedné každé služebnosti zvl áště. Kdo tedy povinen jest, tíži vedlejšího stavení
nésti aneb snášeti, aby soused trám do jeho stěny si vložil, nebo kouř komínem.
jeho vyváděl, má také dle míry k zachování zdi, sloupu, stěny neb komína k tomu
ustanoveného, přispívati. Toho/však na něm žádati nelze, aby věc panující dával
podepírati anebo komín sousedův spravovati. (§ 487. v. o. z.) - Právo k oknu.
přináší sebou jenom právo k světlu a vzduchu; k vyhlídce potřebí zvláštního po-volení. Kdo nemá práva k vyhlídce, může přidržen býti, aby okno mříží opatřiL
Ten, kdo má právo k oknu, jest spolu povinen, okno náležit@ opatřiti; zanedbal-li
by toho, práv bude ze škody, která by z toho vzeš la. (§ 488. v. o. z.) - Kdo má
právo okapu, může dáti vodě dešťové na cizí střechu volně nebo po žlabě odtékati; také může střechu svou výše hnáti; povinen však bude, opatření učiniti, aby.
tím služebnost nebyla obtížnější. Taktéž, napadne-li mnoho sněhu, má jej dáti
v čas odkliditi, jakož i povinen jest, žlaby k odtékání vody v dobrém způsobU'
chovati. (§ 489. v. o. z.)
Kdo má právo vodu dešťovou se střechy sousedovy na svůj pozemek přivá
děti, jest povinen na žlaby, kádě a jiné potřeby k tomu náležité sám náklad vésti
(§ 490. o, o. z,) , - Jest-li ke svazování věcí tekutých potřebí rýh čili stok a svodnic,.

m~ je vlastník pozemk~ p~nující~o zříditi, t~ž je má řádně krýti a cíditi a tím.
:pusob~m poze.m~u sluzeb!~eI?u, breme~a ulehcovati (§ 491. V. O. z,). - P1'ávo sluz,eb,nostt promlcuJe se neuzzvantm, kdyz strana povinná užívání služebnosti se protlVI, a strana právo mající po tři ieta pořád zběhlá právu svému průchod nezjedná
(§ 1488. v, o, z.).

. 3· Úř~d stavební, pokud se týče komise úřadem stavebním vyslaná nesmí námitky o~ mteresent.ův přednešené ign01'ovati, třebas to byly námitky zdánlivě bez-,
podstatne. (~rov., n~lez c. }<'. sprá~. ~oud. dvora ze dne 3. prosince 1881. č. 228 3.)
~.okud se tyce namltek ve~eJnopravntch, jest komise i úřad stavební povinen věcnou
1H·/t po~stat"!, ;;koumati a ~est-li, smí~né n~?'ov~á!,í d~cíleno nebylv, o nich v~ smyslu
st:v~~llIho radu a, ~statlllch zakonu a predplsu prava veřejného konečný návrh
UClmtl, po~ud, se tyce rozhodnouti. Rozhodnutí, pokud se týče zkoumání věcné
PO?S~:;ty namltek ,soukro,mo~rá~,níc?, nepřísluší naproti tomu ani komisi stavební"
am uradu stavebmmu, nybrz pnslusnému soudu civilnímu
v ' Ve ,VÝ~~ru, jímž se pov,olení ku stavbě dává, musí 'přednešené námitky verep~oprav~ll I ;ou}<-rom~pr.avm výslovné a zevrubně (nikoliv však doslovně) uvedeny
br t !. ~onevadz ,:,sak namltky soukromoprávní tvoří po případě základ řízení soudmho (zaloby vyzyvací, ,:lastnické atd.) jest záhodno, tyto námitky ve vyřízení plným
obsahevm, tedy dos.lovne uvésti a rovněž tak i námitky veřejnoprávní pokud jim.
vyhoveno nebylo; Ježto o ,ně se opír~ti miiže odvolání k druhé insta;lci stavební.
.' V ,rozho.dnu.tl st~vebl1l~ ~ud' odk?zan obapolný spor v;;ešlý z námitek soukromop? ~vnzch, n}kolr"v ,:,sak namlt~y z J;dné strany pronešené k vyřízení na pořad
p:a,:a, ponev,avdz ,urad ~tavebm n:sml praejudikovati postavení stran v rozepři civllm co se tyc~ ulohy zalobce a zalovaného. (Srov. nález c. k. správ. soud, dvora
ze dne 3. prosmce 1881. Č. 2283.)
Výměr (nález, dekret) úřadu stavebního, kterým se žádost stavebníka na zákla~ě prove?eného zkoumání plánů a vyslechnutí interesentův vyřizuje obsahuje
bud povolen.l .st~vby, neb. zamít~uti anebo nález o způsobilosti stavby ,/ provedeni
v ohledu ver,eJnem, Jsou-l$ ~de pt'ekátky sOttk?·omop?'ávné.
POV?lenl ku sta~bě b~d vydánov: a~ yYho,vuje-li projekt stavby předpisům řádlL
~t~vebn~ho ,a ostatm~h zakonu a predplSu prava veřejného; b) není-li námitek vereJnopravl1l~h ~eb Jsou-li bez~odstatné či smírem urovnány; c) není-li námitek
s0!-lk:omopr~V?~ch .aneboo byl?-h o n,i ch ~obrovolné dohodnutí docíleno. Zamítnutí
namztek ,bt!d radne. oduvodneno a SIce, Jak vlcné prokázanými skutečnostmi nebo
dobrozda~l;n znalcu~ ta~ jorm.álné poukázáním na dotyčné předpisy zákona. '
•• Ro,:n;z .t"a-k .bud o,duvodneno zamítnuti žádosti stavební. Povolení i zamítnutí
~uze bxt~ ,tez éasteéne i je-li na př. stavba v celku nezávadná, avšak jednotlivosti'
o vporu~1 radu st.av~bnlI~u, tedy nutno tytéž. z povolení stavebního vyloučiti, po
PTlpade vrtknoutl pr;sne podmmky,. pO,d. kterY,mi. provedení se dovoluje.
Jso~-h pr~vedel1l. s~avby ll': prekazku namltky soukromoprávní, nesmí úřad'

stavebnt. vydait jorm.alnt povoleni ku stavbé, nýbrž povolení obmezené, znějící v te'lsmysl, ze stavbu. da. se te~hnicky provésti a v ohltdtt veřejném jest nezávadna.
(Srov. vyne~. C. k. mm. vmtra ze dne 30. listopadu 1874. č. 14 166 .) Nález takový-

na~)U~e .plne platno~ti formálního povolení stavebního, jakmile překážky soukromoprav~ll JSou odstranen~ a to buď rozsudkem soudním aneb jiným právním jednáním

~~erde r?~dsu~ek takovy zastupuje, aniž by znovu za udělení povolení u stavebníh;

ura u za ah se muselo.
4·

Řlzenl soukromoprávn~ ve věceCh stavebnlch.

a) S~used ne? inte1·esent. jehož soukromá práva novou stavbou jsou dotknuta nebo
r~sena~ ma k oc?rane své prostředky zakládající se v následujících ustanoveI1lch ~ak?Da: NIkdo nemá práva jinému o své újmě d?'žení rušiti nechť by

byl~ Jakekoh. Ten, ~.omu. by kdo držení rušil, může žádati, aby m'u to soud
zalc.a:al a a~:y ~u ~u~ltel skodu, kterou prokáže, nahradil (§ 339. v. O. z.). _
~~st-h by dr;nteh ,:;c~ . nem,ovité neb práva věcného zřizováním nového stavení,
~la na v??e neb Jmeho dll a v právích jeho škoda nastávala, aniž se byl staVitel, d~e ra?u sov~du ?becného před ním ohradil: tedy má ten, komu tím škoda
nastava, pra~o za~~tl na soudu, aby novotu takovou zapověděl a soud má
o to~ co neJ!'ychleJI rozhodnouti (§ 340. v. o. z.). - Až do rozhodnutí té věcí
nema vsoud :vubec. dopouštěti, aby se dále stavělo. Jenom když by zjevné nebezpecenstv~ nas.tavalo, nevbo ~<}yby stavitel (recte stavebník) přiměřenou jistotu dal, ze vsecko v predesly stav uvede a škodu nahradí, ten pak, kdo-

o zápověď stavební žádal, nedal by v této případnosti podobné jistoty za
škodu, která by z jeho zápovědi pošla, budiž povoleno, aby se zatím stavělo
dále (§ 34I. V. O. z.). - Co v předešlých paragrafech nařízeno jest o stavení
novém, platí také o boření starého stwení nebo jiného díla (§ 34 2 • v. o: z.).Může-Ii držitel práva věcného dokázati, že něčí stavení neb jiná věc Jest na
spadnutí a že mu zjevná škoda z toho nastává: tedy může před soudem o to
usilovati, by mu byla jistota zjednána, jestli že již úřad politický dostatečně
neopatřil, čeho bezpečnost obecná vyhledává (§ 343. v. o. z.),

Té-mito právními prostředky mMe se dl'šitel věcného pl'áva (soused) chnit!iti

však jen tenknít, kd.lJi stavebnílc již se stavbou samovolné z'lpočal a nikoliv
tedy, je-Ii stavba teprve projektována. (Rozhodnutí c. k. ndvyššího soudu ze
dne 27. července r870. č. 8734·)
Jedná-Ii se o stavbt~, jejíž p"ovedení stavební ú,~ad ii ohled~~ na vdejno'U bezpečnost naNdil, ne1lu~jí taktéž tato ustanove?tí zákona občanského místa a nemůže tudíž civilní soudce vedení takové stavby zakázati. (Rozhod. nejvyššího
soudu zn dne 7. dubna 1855. č. 3265 . a vyn. min. práv ze dne II. května 1 8 55.
č. 9277.)
R ovněž nemůže soused žádati zastavení stavby, jest-Ii se stavebník proti
němu dle předpisu řádu soudního, totiž žalobot~ 'Vvzývací byl ohradil. (Srov.
§ 340. v. o. z.).
Ochrany tuto uvedených prostředků právních požívá každý držitel práv věc
ných, nechť jes t držení toto jakékoliv, tedy i pouhý držitel, vlastník, majitel
práva zástavního, služebnosti a práva dědického. (Srov. §§ 339. a 308. v. o. z.)
'11) St(tv ebník nemusí čekati, až soused proti němu cestou soudní vystoupí, nýbrž
má právo ihned po přednešení námitek soukromoprávních ohraditi se proti
němu dle předpisu § 72. \ ~eob. řádu soud ního ze dne I. květn.a 17St. tak zv;
žalobou 11'1jzývací. K žalobě této, která podána budiž soudu, Jemu ž stavebm
místo podlehá, přiložiti dlužno dvojnásobný plán stavby a po případě, v~'měr
úřadu stavebního neb pov ěřen)r výpis z protokolu komise stavební. Zalobce
žádá, aby soud namítajícímu sousedu uložil, by své právo, které dle tvr zení
svého oproti stavbě jeho má, v ustanovené lhůtě prokázal, jinak aby mu soud
v příčině toho uložil věcné mlčení a Zalobci vedení stavby dovolil.
Podá-Ii vyzvauý v ustanovené lhůtě odpověď aneb řádnou žalobu, zavede se
další řízení dle předpisu řádu soudního; nepodá-Ii však vyzvaný o dpověď ani
žalobu, má mu soudce na žádost vyzývatele ihned věčné mlčení uložiti (§§ 70 .,
71. a 72. všeob. soud. řádu).
Na žalobu vyzývací může vyzvaný podati odpověď čiji obramt nemístn"sU
žaloby vyzývací jen tehdy, když vyzývatel zcela neb 7. části zamýšlí ku stavbě
použiti pozemku, v j ehož ch-žení se vyzvaný nalezá. (Rozhod. nejvyš. soudu ze
dne r8. března 1853. č. 25 8 4.)
Při rozhodování ve vyzvané rozepři stavební má se soudce obmeziti na
otázku, jsou-li námitky sousedem proti stavbě přednešené věcně a zákonně
. odůvodněné čili nic. (Plenární rozhod. nejvyš. soudu ze dne 17. prosince 18 72 .
Č. 12114.)

§ 38 .
N a základě jednání komise budiž vydáno vyHzení
-žádosti za povolení ke stavbě. Písemné vyřízení žádosti
vydáno budiž žadateli z pravidla ve 14 dnech po konané
komisi a budiž mu vrácen jeden výkres stavebního plánu,
jejž úřad, bylo-li povolení dáno, opatří doložkou schvalovací; písemné vyřízení to budiž žadateli, jakož i sousedům, kteří byli slyšeni, i jiným účastníkům, činili-li ~ námítky neb žádali-li výslovně za vyrozumění, doruceno

k vlastním rukám, po případě zpúsobem ustanoveným
v druhém odstavci § 35.
Sousedum a interesenttlm, kteří při komisi námitek nečinili a za vyroznežádali, není třeba dávati vyřízení.
Nepodal-li so used proti povolení ku stavbě v zákonné lhůtě stížnost nemá
proti stavebníkovi žaloba pro rušení držby místa. (Rozhod. nejvyš. soudu 'ze dne2 . října 1872. č. 10098.)
3. Nabyl-li zamllucí výměr prvniho stavebního úřadu moci práva a podá-li
na to stavebník bezpl'osil'edntI zemskému (neb okresnímu) ·vý boru stížnost neb žádost za u~ělení odepřeného povolení, budiž podání to za novou žádost považováno
o .k.teré nepří sluší rozhodovati zemskému (okresnímu) výboru, nýbrž musí odkázán~
by tl k vyřízení pořadem instar1cí. (Nález c. k. správ. soud. clvora ze dne 27. ledna
1879. č. 42.)
P.ro,ti nálezu úřadu stavebního mohou podati v předepsané lhůt ě 14. dnů (§ 132.)
od.volant :~a;r~bník neb i~teresenti komise se zúčastllivší, třeba původně byli námltek.. nec;ndl. Sousedé a Jl1teresenti, kteří se ku komisi nedostavili, ač byli pozváni,
nemaJl prava odvolacího, poněvadž se o nich za to má, že se s tavbou souhlasí.
(Sr. odst. 2 . § 35.). LI/i''r,tlt odvolací počítá se ode dne doruč en í nálezu. Po uplynuti
této lhůty nabude nál ez stavebního úřadu moc'i právu ač nebylo-li v té době odvolání podáno.
'
I.

umění výslovně
2.

§ 39·
Jde-li pn provádění stavby zároveň o provozovárnu
ve smyslu zákonll živnostenských, nesmí stavební úřad
obecní k stavbě takové svoliti di-íve, nežli politický úřad
povolí provozovárnu, a má se pi'-i povolování stavby zevrubně říditi podmínkami, které politický úřad byl ustanovil.
Ohledání místní budiž pokud možná konáno současně
s vyšetřením, jež se k tomu konci děje, aby bylo zjištěno ,.
lze-li připustiti provozovárnu.
1.

Živnosti, ku ktel'ým potřeb I, aby schválen byl jich závod provozovacl.

V té příčině ustanovuje zrikon Z6 dlle 15. Meznu 1883. č. 3D. ,'. z. (novelou řádu
živnostenského) následující:
§ 25. Závod provozovací musí b~-ti schválen při všech živnostech, které provozují se pomocí zvláštních, pro živnost založených výhní, parních strojů, jiných
hy~adel neb vodních přístrojů, aneb které účinky zdraví škodnými, provoz ovacím
Z~l1~so?e:n bezpe~nvost o.hrožujícím~,~ zápachem aneb neobyčejným hlomozem způso
bdyml J Sou ohrozovatl neb obtezovati sousedstvo. Dokud schválení není dáno
stavba nesmí počata b~,ti.
'
§ 26. O řízení v7~bec. Při všech takov)'ch závodech, pokud nepatří k závodům
pří nichž spravovati se jest dle § 27. ať úřad způsobem nejkratším prozkoumi
závady se vyskytující a ať nařídí, s jaki' mi podmínkami a s jakým obmezením
závod zařízen b)' ti může, při čemž ať zvláště k tomu hledí, by takovéto závody
neškodily kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a stavením
a aby již zařízení pracoven neohrožovalo bezpečnost života neb zdraví osob v nich
zaměstnaných.

§ 27. O zvláštním Nzení pN jistých závodech. Tyto závody smějí býti teprvepotom schváleny, když provede se řízení v následujících paragrafech předepsané ~
1. pohodnice, 2. závody na přípravu látek ohněstrojných, věcí ohněstrojných
a praeparátů trhacích, 3. závody na čistění štětin, žiní a peří, 4. varny soli krevní,
5. továrny na zboŽÍ chemické, 6. cementárny, 7. továrny na mrvu strojenou, 8. díln.Y
na struny ze střeva, 9. překapárny olejů m inerálních, 10. továrny na lepenkil a plsť:

31

3°
ku krytí střech, I I. závody na výrobu a čistění strun ze střev, 12. varny pokostu
a terpentinu, 13. močidl a a sušárny 'n a len a konopí, 14. drštkárny, IS. mlýny na
odpadliny zlalé a stříbrné, 16. sklárny, 17. koželužny a sklady surových kožÍ a kožešin, 18. továrny na rohové knoflíky, 19' sírárny chmelové, 20. napoušťárny dřeva
'2I. svíčkárny, 22. bělidla na kosti, 23. kostivarny, 24. stoupy a mlýny na kosti,
25. pece na kosti a továrny na spodium, 26. továrny na kotle, 27. klihárny, 28. plynárny a plynojemy, 29. tavírny kovů, hutě a hamry, pokud právo je zřizovati ne'Vzniká propůjčením práva k dolování, 30. továrny na stroje, 3I. olejny, továrny na
pokost a laky, 32. smolárny, varny asfaltu a kolomazi, 33. papírny, 34. továrny na
kyselinu solnou, 35. továrny na kyselinu dusičnou, 36. továrny na salmiak, 37. pra,žírny vlny ovčí a bavlny, 38 . továrny na kyselinu sirkovou, 39. jatky a továrny
na bílkovinu krevní, 40. bělidla rychlá, 4I. mydlárny, 42. amalgovny zrcadelní,
43. lomy kamenné, cihelny, vápenice a sádrovny, pokud nejsou vedlejším zaměst
náním při polním hospodářství a zřizují-li se posléz jmenované dva závody jinde,
než kde se surovina dobývá, 44. lijárny, 45 . pece na zboží hlíněné, 46. dílny na
·plátno voskované, 47. továrny na zboží zápalné, 48. cukrovary, lihovary a továrny
na lisované kvasnice, 49. koksárny, 50, dehtárny kamenouhelné, SI. dehtárny dře
věné, 52. koptárny (49-52 zřizují-li se jinde, než kde se surovina dobývá).
Ministr obchodu jest zmocněn, shodnuv se s ministrem vnitra a vys lyšev komory obchodní a živnostenské, změniti způsobem nařizovacím tento seznam.
Žádost za schválení provozovárny buď podána úřadu živnostenskému (c. k.
,okr. hejtmanství) a buď doložena řádným popisem a nákl-esy (§ 28. řádu živn .).K prozkoumání projektu vypíše úřad zvláštním ediktem místní komisi ve lhůtě 2
až 4 neděl. Edikt uvede se v známost veřejnou vyvěšením v obci a doručením
obecnímu představenstvu - d le okolností též otištěním v úředních novinách. Při
-zkoušení projektu dlužno vzíti zřete l nejen k předpisům řádu živnostenského, nýbrž
též k ustanovením v příčině policie stavební, požární, zdravotní a pokud jest zamýšlený závod ve spojení s uŽÍváním vody, též k předpisům zákona vodního (§ 29 .
ř. ž.) . Aby toto veškeré jednání současně provedeno býti mohlo, uvědomí úřad
'Živnostenský v tom představenstvo obce, kteréž bude povinno, zároveľi s komisí
živnostenskou řízení dle řádu stavebního naříditi a provésti. - Při komisi pro,~koumá se projekt se zřetelem k zUjmům vefejným i vzhledem k námitkám účúst
~í"ů soukromých. Námitky mohou podány býti před komisí, přímo úřadu živnostenskému aneb při komisi samé. SpM' o námitkách vyplývajících z práva verejnéllO, vyřízen buď nálezem úřadu živnostenského, vydaným o žádosti projektanta,
.spOl' zakládající se v prá'vech soukromých buď pokud možná smírem urovnán, po
případě odkázán k vyřízení pořadem práva (cestou soudní, § 30. ř. ž.). Změny
IV závodu provozovacím podlehajÍ rovnež schválení, které se provede buď na zák l adě řízení v §§ předešlých předepsaného aneb při změnách nepatrnějších i bez
předchozího místního ohledání.
Změna v osobě majitele nevyžaduje nového schvá~ení závodu samého (§ 32. ř. ž.). Odvolání z nálezu úřadu živnostenského podáno buď ve 14 dnech ode dne doručení nálezu (§ 34.).
2. O každém řízení, zavedeném ku prozkoumání projektovaných větších závodů
průmyslových, jakož i změn v závodech těchto buď vyrozuměn c. Te. iivnostenský
inspektol' příslušného obvodu dozorčího, jehož uvážení jest zůstaveno úředního ří
zení se súčastniti. (Vynesení ministerstva vnitra ve srozumněnÍ s ministerstvem obchodu ze dne 27. října 1884. č. 5167. min. vn. intimované výnosem místodržitelským
2e dne 30. listopadu 1884. č. 85387') '

§ 4°·
Pokud povolení k stavbě nenabude právní moci (§ 27.)
a v případě, když stavba dotýká se čar silničních neb
uličních, pokud čára stavební úřadně se nevytyčí, není
dovoleno začíti stavěti.
S 4I.
Shledá-li se pn komisionálním jednání, že proti návrhu k stavbě není žádných překážek ani z příčin tech-

nických ani z veřejných, a nebylo-li také od sousedů ni·čeho namítáno, může již stavební komise tomu, kdo se
domáhá povolení k stavbě, k žádosti jeho takové práce
pojmenovati, které i dříve, než se mu povolení k stavbě
.dostane, začíti může, jako na př. aby mohl staré stavení
bourati, na staveništi kopati, je srovnati aneb zapažiti,
příjezdy zříditi a t. p.
Povolení, dané k provádění přípravných prací, buď v protokole konstatováno.

S 42 .

Od schváleného plánu nesmí se bez svolení úřadu
stavebního ustupovati, leč že by odchylka vztahovala se
toliko k takovým změnám, které se také při budovách
již vystavěných k pouhé opovědi prováděti mohou (§ .28)
avšak i v případu · tomto má se učiniti oznámení.
Jde-li o odchylky, jimiž by ve schváleném plánu
stala se změna podstatná, anebo které působiti mohou
na bezpečnost budovy před ohněm, na zdravotní poměry
její neb na práva sousedů, budiž prvé nežli se přikročí
k provedení těchto změn, žádáno za jich schválení a buďte
spolu se žádostí předloženy plány nové.
.
Za příčinou prozkoumání podstatných odchylek v původních p lánech stavebních
jest nutno předsevzíti nové místní komisionelní ohledání dle obdobného ustanovení
§ 3?·, ku kterému též sousedé přib r áni býti musí, jest-li se jich navržená změna
dotyká. Při nepatrnějších odchylkách dostačí místní vyšetření znalcem neb zástupcem
úřadu stavebního.

§ 43·
Co se týče všelikých staveb v okl-šku opevněných
míst, šetřiti jest posavadních pravidel, a buďtež plány
stavební od stavebníka, když žádá za povolení k stavbě,
předloženy ve třech stejných výkresech.
Koná-lí se za příčinou takových staveb komise, budiž
c. k. vojenské ředitelství stavební o tom pokaždé zpraveno; povolení pak od c. k. vojenského úřadu vyhledává
se tak, aby teprvé, když vojenský úí-ad k stavbě přivolil,
tato stavba dle obdrženého povolení stavebního mohla
se počíti.
. Ku, sta,:~ám v. ob.~o~u v.~}~nskýc7!, pevností jest zapotřebí svolení příslušného
vOJe.'Y!~keho, y-radu (ze~IJmho ndltelstvl neb velitelstva pevnosti) vydaného ve srozumem S uradem polttickým. Toto svolení vydá se za následujících podmínek;
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p ovozů, má stavební úřad před udělením povolení stavebního smluviti se s úřadem, jemuž silnice přímo jest podřízena, a může povolení k stavbě dáti jen tehdá, když
úřad silnici spravující, byv slyšen, s tím se srovnává, aby
.s e tak blízko silnice stavělo .
Teri však, kdo za takové povolení k stavbě žádá,
v každém případu jest povinen vystavěti přes příkop silniční můstky, jichž je ke spójenÍ třeba, a dle okolností
příkop ten buď pevně překlenouti aneb silnými kamennými plotnami pokrýti a nad tím udělati dlážděnou rýhu

zšíří nejméně 2 metrů .

Samo sebou se rozumí, že takový žadatel musí sám
vésti náklad na tyto stavby a je v dobrém stavu napořád
.zachovávati, a také vůbec všech policejních nai-ízení šet l-iti, jež se týkají toho, aby se silnice a příkop silniční
l1ezastavovaly -a neznečisťovaly.

§ 45·
Při provádění staveb na pozemcích železničních a na
b lízku železnic šetřeno budiž zvláštních předpisů v té pří
tině platných.
v příčině bezpečnosti před ohněm stavení v požárním obvodu dráhy položených
.šetřiti dlužno ustanovení nařízení vydaného ministej'stvem obchod~~ dn e 25. led,n tJ
1879. č. 19. f.

H.,

jehož dotyčný § 25. zní :

Uvnitř ohenního čili p ožárního ob v odu n ení dovoleno kr}.ti s tavení střechOI1
·dřevenou nebo slaměnou, a ni zřizovati s t ěny prke nllé a r oubené, nejsou-li n avrže ny

maltou.
M a teriálem krycím, před o hněm b ezpe čným, j es t také lep enka, kter é se však
k pokr ýv ání domů obydelných a stavení, v nich ž se c hovají p otraviny a píce,
může užíti j en s přivolením držitelovým. Stavby ze stěn pros tředních s vyz děnými
-polemi (He zdi va hrázdénlhol pokládají se za bezp e čné před o hn ě m.
D opustil-Ii by toho sm ěr větru panujícího a jiné okolnosti místní, mohou se
p ovoliti některá usnadn ění ( z vláš tě střechy šindelové) v ohenním obvodu.
Připadla-Ii by při menších staveních jen některá čásť střechy n ebo stěn v obvod.
.ohenní, buď v každé případnosti dle poměru ploch a dle ok olností místních buď
celá plocha střechy neb o stěny b ezpečně před ohn ěm zříz ena a neb o nebudiž n a ní
ničeho měněno . Jde-Ii o větší plochy střechy, buďte čáry hraničné nov é střechy buď
se hřeb enem nebo s lomenicí rovnoběžně taženy .
Za ohenní obvod p okládá s e prostora, která by byla přik ryta střechou smý 'š lenou, v poměru I ; 3 nakl oněnou, j ejíž temeno (hřeben) by šlo 1 0 metrů nad vrchní
hranou k olejnic v prostředku kolejí a jejíž šířk a by činila n a k ažd é str aně dr á hy
30 me trů od prostředku k oleje.

Stavby soukTomé prováděné v p ožárním obvodu dráhy schvaluje místní sta.f)ební ú,,' ad p o vymoženém s vo lení c. k. gen er á lní inspekce r a kouskÝch dra h ve
Vídni (viz pozn. při § 35 .); stavby železniční schvaluje m in isterstvo obchodu Koncesi k vystavení vel'ejné ž elez nice u déluje císař. (Nař. min. obchodu a veřejnýc h.

-p r a cí ze dne 14. září 185 4. Č, 238. ř. z.)
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Řízení v příčině vystavění železných drah jest v podstatných věcech náslena 6 měsíců na zá-·
dne 25· ledna I879'
Č. I9' ř. z. Jsou-li přípravné práce skončeny, d lužno žádati za koncesi dle nařízení
min. ze dne I4. září I854. č. 238. ř. z. (Nejvyšší schválení.) Vidí-li se ministerstvu
obchodu, že předložený návrh jest příhodný, vykoná se v příčině jeho rev'ise trati.
K tomu cíli vyloží se u politických úřadů kopie plánů a dokladů k vo lnému nahlednutí interesentův, kteří svá přání mohou přednésti, načež se sestoupí zvláštní
komise pod vedením místodržitelství, sest<Í.vající ze zástupců téhož úřadu, generální inspekce rakouských drah, říšského ministerstva války, obchodních komor,
zemského výboru a dle okolností úřadu horního a jiných úřadů a korporací. Říš
skému ministerstvu války, místodržitelství a generální inspekci drah jest zůstavenO
na vůli, aby, než se komise sejde, vyslaly své zástupce k ohledání trati na místě.
Komise takto sestavená zkouší předložený projekt ze stanoviska vojenského, admi nistrativního, komercialního a ekonomického a navrhne po případě změny, jež za

dující
:
Povolení
k

kladě nákresů

přípravným pracím dává ministerstvo obchodu
a spisů uvedených v § 1. nař. min. obchodu ze

nutné
Nauzná.
základě tom rozhodne vláda, má-li se koncese vydati a pod kterými výminkami ji lze nabyti. Po udělení koncese předloží se ku schválení náv~'h t~'ati
definitivní a je-li tato schválena, musí se opět předložiti návrh nád~'ažÍ, stanic a za stávek, o kterém se zavede řízení jako při revisi trati. Při té příležitosti projedná
se též zřízení cest a silnic vedoucích ku dráze. Jsou-li tyto věci schváleny, vytkne
se dráha do podrobna a sdělají se plány podrobné, které zkouší politická komise
pochozí, vedená místodržitelstvím a sestávající ze zástupců f':! nerální inspekce drah ,
ze zástupců okresních úřadů politických, ministerstva vojenství a jiných členů p o
případě ministerstvem obchodn k tomu povolaných. Komise tato projedná též záležitost vyvlastnéní so~!lC7'omých pozemků k účelům železničním. Strany mohou či
niti námitky nejen proti vyvlastnění, nýbrž i proti pl ánům stavebním. (Viz zákon
ze dne I8. února I878. č. 30. ř. z.) Interesenti mohou své námitky podati buď
\1 politického úřadu okresního neb při komisi samé, ku ktet'éž .oá~'oveií s předsta
venými svých obcí musí býti pozváni. Nálezy vyvlastňovací vydá politické zřízení
zemské (místodržitelství). Odvolání z nálezů vyvlastňovacích podáno buď v 8 dnech
u místodržitelství a rozhoduje o něm ministerstvo vnitra ve srozumění s ministerstvem obchodu. Náhl'ada za pozemky vyvlastněné ustanoví se dobrovolnou
úmluvou neb soudem okresním na základě odhadu tří znalců, Je-Ii zapotřebí vykonati vyvlastňovací nález způsobem donucovacím, přísluší to politickému úřadu
okresnímu, jakmile nález nabyl moci práva a náhrada byla složena neb zjištěna.
Protokoly komise pochozí zašlou se ministerstvu obchodu ku konečnému rozhodnutí, kteréž jednotlivé objekty stavební schválí. KolalJdová'J1,í hotových staveb před
ohněm bezpečných předsevezme politi cký úřad okresní se zástupcem generální inspekce drah a technickým zástupcem místodržitelství. Nález kolaudační vydá politické zřízení zemské. Povolení 1c pl'ozatimní jí.odé (k vození materiálu a dělníků)
uděluje generální inspekce drah , Po dokončení stavby žádati se musí za technickopolicejní l'evis'i tratě, která se provede nejméně pět dní před otevřením dráhy.
Komise skládá se ze dvou zástupcll generální inspekce, z nichž staršÍ' ďle hodností"
komisi řídí a ze zástupce polit. zem, úřadu. povolení k početí jízdy dává ministerstvo obchodu. Není-Ii v té době nějaká silnice ku stanici hotovao, může se tato '
stanice pro zatím z jízdy vyloučiti. povolení k užívání staveb obnovených neb rozšířených na dráze již hotové uděluje generální inspekce drah.
povolení k ielez~ticím vlečným (t. j. k železnicím horním neb průmyslovým bez
dopravy osob) dává se týmž způsobem.
2 . O zřizování a dopravě na dl'ahách místních (lokálních) obsahuje zvláštn í'
předpisy zákon ze dne I7. června I8 8 7' Č. 8L ř. z.
. 3. O stavbé mostil železničních vydáno jest zvláštní nařízení výn. min. obchodu .
ze dne 15. září 1887. č.

IOg.

ř. z.

§ 46 .
Zřizování nových budov obytných a hospodářských'
aneb budov jiných na blízku řek a potokú dovoluje se:

jenom tehdy, stavějí-li se v náležité vzdálenosti od b v hO
a t.? v takové, která buď již vyměřena jest předpis;e u,
m~]l platnost v p,Hčině 12oli,ci~ poříčné, anebo jichž ~o~~~
mlstmch Yokoln,ostI zapotrebl ] est, aby zamezeny b l ' ak
nebezpec~nstvI, tak i spory o užívání vody.
yY ]
.Jde-II, o ~tavby při vodách loďmi a vory splavn' ch
'v d , ]emuz
. Y !
budlz
v, I v,k mlstmmu
,
, ohledání po každé pozva'n ura
pns USl sprava te které řeky.
Stavby mající za účel svádění užívání neb b Y ' ,
"
'Úřadem
politickým, (okr. hejtmanstvím neb
' : Ja:~o~al11,vod, mUSl by ti schváleny
vodního ze dne 28. sr na I8 o Č
mlS o , r~lt~ stvlm). Srov. § 7 6. zákona
dostačí, aby úřad přísl~lšný b;l·po~l:eI.v~r~~~ ~ em-ll .vsakystavba .oNzerlím vodním,
i vorů jsou vodami teřejným'i a podl'h ., d en a s ys~n~ Reky splavné pomocí lodí
který zastoupen jest úiadem ort" ~,aJl. ~zoru organ;t tak zv. navigačního eráru,
~~rdvé z~!nské (:--abe na př. o/H;~~c~~rár~e~ f!z.:r.vv~e,:ol!Ze 1?,omo;í VOl·~ jsou v~
urady pn provadění staveb na řekách splavných
~l~lk u) ,lllCh
.z cehoz VySVl ta, ktere
~Srov.
též výnos c. k. místodržitelství v Č h' ah lZ °d
mu~í býti slyšány
c. S69 I.)
ec ac ze
ne I2 . hstopadll 186 9
0

§ 47·
Povole?Í ke úizovánÍ nových budov obytných budiž
vu~e: o~epren,o tam, kde staveniště ohroženo jest velkým
ne ezpe~;ns~':'l~l vody, posouváním země, stržemi aneb
ne~ezp~clt~ J1nym, nebo kde odlehlá poloha, ohledy bezpecnosb
pred
v·,
ř'v,
b "ohněm,. ohledy zdravotní aneb J'l'ne' vere]ne
lcmy vz UZU] I protI tomu obavy podstatné.
Okolí hřbitovú nesmí býti zastavěno i buďte Y
ve kter'
,z
meze,
, yc11 k oI em hYb'
r ltova stavěti se nemá,
úřadem stavebmm ustanoveny.
o

P

§ 4 8.
d Po~~lení a plán~~ .týkající se staveb soukromých, mají
vz y bytI na stavel11stI pohotově, aby orgánové,"Y
.,
dozor nad stavbou, v ně nahlížeti mQhli.
JIZ mall
v

S ~9·
Pov~!e~! k stavbě pozbude platnosti, když ve 2 let e<:h, pOClt~J~C ode dne, kterého povolení v moc práva
veslo, stavetI se nezačalo.
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Část IV.

O

nařizenich,

jež tykaji se stavby samé.

a) V š e ob e c n á p r a v i dl a.

S 5°·

Stavebníci nesmějí dáti stavby své prov~děti l~,č
osobám, které k tomu dle platných ~ákor:ů pravo ~a~ l ~
a jsou povinni každou změnu v osobach techto oznamltl
stavebnímu úřadu.
1. Které osoby a v jakém

rozsah~

j sou

oprávněny

stavby provozovati, usta-

188 3 č. 39. ř. z. (novella řád~ ž~I . DI~ zako~a l:lsskeho b z,e ŽÍ~~o~:i' a sice: živnost stavitelská, st';l~n~rska,
vnostenskeho) nal.ezl, stave ~Ik'
. v'v 10stl kcncesované, t. j. takové, !.:: Jlchz p rozednická, kamenl1lcka a tesars a, meZI z~
(S v § r5 odst. 6. téhož zák.) _
vozování zvlil.štní úřední povolem se vyza ~Je.
s~\~om:ě p'ožadavků všeobecných,
Kdo chce živnost koncesovano~ J.)rovoz.ova 1, ,mu s olehlt'vost vzhledem k dotyčné
ti
(§§ 2.-ro.) tedy jmenovitě SMtr~V~~~stt, p~t~at~ zv~štní k tomu zpiisobilost. Jaký m
ŽÍ,::nosti a při ž!vnostech. stt':'t ~l~o~';fze~~~ určí s.e cestou nařízení. O živno~ti, s~.
zpusobem se ma tato zp~so, 1 os
d ' h~v
vycházeti bude při ustanovovam cl
vitels"é určí se všeobec~e za~ady~ ,o mc z seval některou ze stavitelských živnc.
kazu, že někdo zvláště ~e z~usob}l~m, abr po,c jednotlivých druhů živností stavitetv ~ 15 odst. 6. uvedenych, Jakoz 1 rozsal pra§v
t ' h v ák)
skych (recte stavebních)
stavební cestou ústayní
Poněvadž však tento zvlastm za o~~S~,~~~\~ naheením ze dne 16. sáH 1888
~osud ~ydán ne~yl, ;~ta§nove~~át~r~~ základl~ho zákona ze dne 21. provsince r861
e. 147 I . H. na zakla e, 14·
, vI' k IV zákona ze dne 15. brezna r883
.
. _.
t
""
'ádu ze dn.e
v 41 ř z s obmezemm ustanovem c an u
aby v
20. p,·os.nce .185~ ~. 227 !. s.,Ja"oi'~'
• b'l sti k dosažení koncese k ZlVII.0stl
Č. 16. f. z. tykaJlCI se prukazu zv astm ::pu,so \°,sařské a rozsahu práv těchto Jedstavitelské, studnařské~ zednickt, ~camefl~ke
á~ona ze dne 15. března r 883 až dono tlivých živnosti :a~e ,po u;,: ,em ;áfo~nn?~h ~stanovení.
vydání v § 23· zllunenych pnstlch
.
y
.
t ' ví čině v § 23. násleŘád živnostenský ze dne 20. prosll1ce 1859 ustanovuj e v e pc
n ovují zákony a

přev~?is~ iivnost~nske: března

cl·

svlá~~ní~t ~{kon8m. v(č' ~~' ŽfVI~~lit~

Č: ~9. ř.· .z.:

1!.latnos~i ;;.it.ital~ .U!::::2~Vt~:~:"rJf!O 2!~ř:;::isz:n;n~ !20~ úno~~ 18r~
t

dují cj :
,. •
v kd do'íti chce živnosti stavitelské: Zedníci, kaCeho prok~.za~.I. treb~?, k~yz i r~ce Ic jich živnosti náležité o sobě, to jest tak~
menníci a tesan, JIZ chte]l de.'at Pt 't I vu mají prokázati že skutečně v živnos ti
aby nebyli postavveni pod. sp~av~ s ~~~:tiO k' ni nabyli. Kd~ chce říditi stavby '77
takové pracovavse, praktlc~ce ZPu~? v • h :-"vností stavitelských t. j. kdo chce by tl
soké a spojov~ti v t?m pr~ce rozt!:~~~a
~l živnosti stavitelské nebo u některého
o
stavitelem, ma prokazatl, ze v.P.
rl
e,
í službu konal a mimo to má před sta úřad~ st~~ěcího prakti~kou C~I v~:~n~:~~nýrem krajským (stoličným) od . toh?:?
vebmm uradem zemskymd ~e oP,
k ušku podniknouti že má vědomosti vyssl,
úřadu zemského ~?m; I ~. e~ova~r{:\~n$m způsobem na 'jisto postaveno, že jest
jic~~ k t~m~ potr; I.. lOl: v~ s:s mu tato zkouška prominouti .
.
o
k Zlvnostl
teto zpusobl~Y,
m~z v ,
•
b 'Iosti úředně autoj'isovaných IJ.rchztekfiU
Ustanovení
ohledne
opr a vn~m a Z!?~SO I
o
t b ' I . .:; "'u viz v aodatku c. 1. a II.
"
v
d k
a s ave ,ntc, l,nDe"y ' •. v ,n
k Z
Vivnosti studnařs"é mají numo poza av y
• 2. Z~datelé o l?ropuJcem ~onc~se(§ 2 , . novelly) řádu živnostenského, pro~~zat~
vzpůsobilosť
seobecne, vytknute
v § ~8'k?
? ím prací při živnosti této. (Srov. nanzem
nabytou prakhc
J::mst.vy. onavan

:c

5padajících. Pro žadatel e, kteří j sou s to, prokázati po třebné vědomosti vědecko
technické, dostačí průkaz dvouletého praktického zaměs tnání v dotyčné živnosti instalační.
(Nař. min. obcbodu ve srozumění s min. vnitra ze dne 17, zářf
3
ř. r. z.)
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4· Kdo zhotovován í a sp~'ávky parních kotlů osobně provozovati aneb technické
řízení této živnosti převzíti chce, musí se před Mad em živnostensk:í'm vykázati vy_
svědčením některé technick é školy odborné o potřebných vědomostech mechanickotec hnických a o dřívějším zaměstnání při živnosti té. (Na ř. min. obchod. v e sroz.

s m ii!. vnitra ze dne r9. září r883 č. r59 ř. z.)
5· Nařízení c. k. ministerstva obchodu a vnitr a ze dn e 25. března r8 83
ř. z. o zřizování živnostenských závodů na vý j'obu a vedení elektřiny:

Č.

tf'

min. zevdne 20. února I8~51 c.
dr. f'~.ou" plynových zařízení osvětlováni a vodo3
0 . Za~atelé za, kO~l~es)l yCU v' ~či~~ se živnosti mechanické neb zámečnické. a~eb
vodu,
musI
se
vJk~zatl.
a
k
ze
~ěstl1
áni byli při pracích instalačních v obor Jejich
klempířské; b) ze ctyry ro y za

r

Po živnostensku provOzované zařizování 'závodů na výrobu a vedení elektřiny pro osvětlování, pro přenášení síly a pro jinou živnostenskou neb domácí
potřebu, j ako ž i živnostenské provozování těchto závodů, ať se již děje osobou
jed notlivou nábo morální (právnickou), podmíněno j es t koncesí, k terou propůjčuje
p olitický úřad zemský.

§

1.

§ 2. Kdo tuto živnost chce osobně provozovati neb technickou zprávu její pře
j a ti , povinen jest prokázati, kromě toho, že vyplnil Všecky podmínky, k nastoupeni
ka ždé živnosti koncessované předepsané, ještě potřebnou odbornou způsobilost vy_
svědčeními vysoké škol y technické neb příslušného u ce bního ústavu odborného an eb
průkazem, že p o d elší dobu zaměstnán byl v odboru elektro-technickém.
§ 3 · Při propltjčování koncese buď přih1íženo k okolnostem místním a k poža davkům p olicejního dozoru.
§ 4· Zařízení závod u při této živnos ti bud' sch valov áno dl e edz'ktálního řízení
v živnostenském řádě p red epsan ého. K prozkoumání zařízení závodního bud'te při
bráni ~natci. Navr ženp. zařízení z ávodu a schvá lení jeho, j a kož provedené zařízení
jeho, nesmí zvláště šk oditi vedeuí telegr afnímu. Shledá-Ii se škoda taková, telegrafní
• , úřady jsou zavázány n a léhati n a to, a by příčiny j ejí byly odstraněny.
,.
§ 5· PodrobnějŠÍ předpisy o zařizování a provozování dotčených závodů vydány
b udou zvláštním regulativem. Až do času, kdy vydán bude, živnostenské úřady
v závažuějšÍch případech, zvláště jde-Ii o přenášení síly, dříve než zařízení závodu
schválí, předkládati m ají sk rze politické úřady zemské vykon aná vyšetřování ministeriu obch odnímu k p oso uz ení. (Srov. též min. nařízení ze dn e 20. prosince r883
Č. r88 ř. z.)

II. Z předpisů svrchu uvedených vysvítá, Icte"é osoby a v jakém I'o~sahu mohou
pr ovozova ti živnosti s tavební a který živnostník může podniknouti stavbu co stavbuve smyslu zák ona s tav ebního. Pouz e opn ívnéný (koncesova ný) stavitel může
'lJJjstoupi ti jakožto j edin ý a samostatný stuvb~lvedO~tcí v pNčině celé stavby, při které
Vtce iivn ostí stavebních" platnosti p "icluíei, neb oi j en stavitel j est dle § 23. řádu
živnost. ze dne 20. prosince r859 opr ávněn, sp oj ovati při provád ění staveb různé
živnosti stavební, aniž by při tom n a k oncesova né živnos tníky (tesaře, kamenníky~
studnáře, pokrývače) byl vázán. V témž zp~sobu a rozsaHU j sou oprávnění úi'edně
{Hdoj'isovaní architekta' a stavební ú /fen ýN ohl e dně provádění staveb.
N ejmenuj e-Ii tedy stavebník oprávněného s tavitele co s tavbuvedo ucího, musí
oznámiti stavebnímu úřadu všecky j edn otlivé živn ostníky co stavbuvedoucf, kterým
rů zné práce v obor jejich spadající svěřil, tedy mistra zednického, tesařského, kamennického atd., v kterém žto případu jes t n a úřadu stavebním, aby při zkoumání
plánů a dohlídce ku stavbě o řádné jednotn é pr ovedeni stavby pečoval.
Uzná-Ii však úřad stavební, že k řádnému jednotnému provedení stavby jest
zapotřebí vyšiíího technického veděldní stavbuve doucího, může dl e ok olností, p okud
to za nutné uzná, přidržeti stav ebník a k tomu, aby jmeno va l j ediného odpovědného
a Zpt~sobilého stavbuvedoucího, n a př. s tavitele a přík az ten zárovd í s povolením
sta vebním vydati. (Srov. nál ez c. k . správníh o so ud. dvoru ze dne 6. května r881
č. 82 8.)

l'edo~lcí

M

k '

4

Dle toho rozumí se samo sebou, že k proved ení stavby, která p o uze na jednu
živnost stavební jest obmezel1a, postačí co stavbuved oucí j edno tli vý živnostník k práci
té oprávněný, tedy n a př. k vystavění zdí, příček a t. p. mis tr ze dnický, ku zřf
zení a přeměn ě krovll mistr tesařský atd.
Vzejde-Ii SpOl' o to, zdali a pokud sta vbuvedou cí oso ba j es t p o zá k onu k provozování dotyčné živnosti stavební oprávněna, přisluší r ozhodnouti o tom úřadu
živnostenskému (c. k. okr. hejtmanství) a ni koli v úřadu stavebním u (Srov. nález
c.k. spr áv. so ud. dvora ze dne 6. července r883 č. 15,8. )
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III. Provede-li někdo stavbu bez stavbnvedo~tcího po zákon~t op'rávnéného, podléhá
trestu, dle všeobecného trestního zákona. »Zřídí-li někdo bez mistra slavUetske7!O svět
nice podkrovní, nebo vede-li nějakou jino~t stavbu, anebo zjinačí-li sám o sobě něco

na komínech, na topeních, na ohništích, na kamnech, stran čeho se podle předpisu
má předsevzíti ohledání v příčině ohně, dopustí se přestupku a potrestán býti má.
35 až 200 zl. Zřl dí-li ale něco, což skutečně pro oheň jest nebezpečné, tedy buď
přidržen, aby to ihned strhl a zřídil tak, by to bylo před ohněm bezpečné,« (Srov,
§ 440. všeob. trestního zákona ze dne 27· května I85 2 ,) i

§ 5I.
Osoby tyto (§ 50.) mají plnou odpovědnost z toho,
aby užito bylo staviva jakosti náležité a aby stavba byla
provedena způsobem řemeslně důkladným.
Tím však není vyloučena odpovědnost jiných osob
súčastněných v provádění stavby, pokud by v té příčině
něčím se provinily.
1. Stavbttvedo,!tcí j'učí za řádné provedení stavby v trojím směru: I. dle práva
vel'ejného, 2. dle práva soukromého, 3. dle práva t'r estního.
!. Ručení stavbuvedoucího dle pj'áva vefejnéhojest naznačeno v § SI. a vztahuj e
e k upoUebení staviva dobré jakosti a k I'ádnému I'emeslnému provedení stavby.

V obou těchto směrech odpovídá stavbuvedoucí úř adu stavebnímu a může býti donucovacími prostředky (viz §§ II2., I28.) k zachování povinnosti své přidržen.
Stavbuvedoucí ručí však úřadu stavebnímu mimo to za zachování veške'r ých ostatních pl'edpisů ,'ádu, stavebního, jakož i za šetJ'ení naNzení v povolení stavebním obsaiených, tedy jmenovitě za přísné dodržení plánů a podmínek stavebních.
2. Ručení stavbuvedoucího z vedení stavby dle práva soukromého řídí se dle
obsahu smlouvy mezi objednatelem (stavebníkem) a stavbuvedoucím uzavře né a není-Ii ustanovení takové smlouvy, dle předpisů obecného zákona občanského (§§ lIS!.
až IIS9.) o smlo~tvé námezdní. Ručení toto vztahuje se na poměr staveb níka a stavbuvedoucího, nikol iv však na postavení jeho vůči úřadu stavebnímu.
Dotyčná ustanovení ob. zák. obč. zní:
Zaváže-li se kdo za jistou mzdu na penězích službu nějakou konati aneb ně
jaké dílo zho toviti, stane se smlouva o mzdu (§ II5r.). - Jakmile si kdo práci
nebo dílo nějaké zamluví, má se též za to, že svolil ve mzdu přiměřenou. Není-Ii
mzda vyměřena ani úmluvou ani zákonem, stanoví ji soudce. (§ II52.) Má-Ii dílo
na sobě takové vady podstatné, že není k potřebě, aneb odporují-li vady tomu, co
hyl o výslovně umluveno, může ten, kdo dílo zamluvil, od smlouvy pustiti. Nechce-Ii
toho učiniti anebo nejsou-Ii vady ani podstatné, aniž odporují tomu, co bylo výs lovně umluveno, mtlŽe žádati, bnď aby ten, u koho dílo zamluvil, je opravil nebo mu
škodu přiměřeně nahradil, za kterouž příčinou může příhodnou čásť mzdy za sebou
zadržeti. (§ IIS3.) - Nevyplní-Ii ten, u koho věc byla zamluvena, svou vinou slibu
daného v čase za výminku položeném, není ten, jenž věc zamluvil, již více povinen
j i přijmouti a může také n ahraZení škody tím vzeš lé žádati. Prodlévá-li však ten,
kdo věc zaml uvil, se zaplacením mzdy, jest i on zavázán tomu, u kohož ji byl zamluvil, úplně škodu nahraditi. (§ lIS4). - Také když slu žba neb práce nějaká nebyla dokonána, náleŽÍ tomu, u koho byla zamluvena, přiměřená náhrada, jestli byl
hotov práci vykonati - zámluvce (objednatel) ale mu v tom buď svou vinou nebo
náhodou v osobě jeho sběhlou překazil, anebo když vůbec ztrátou času škodu
vzal. (§ lISS.) - Vůbec placena buď mzda po dokonané práci. Koná-Ii se ale práce
v jistých odděl eních času neb díla, aneb jsou-li při ní výlohy, kterých ten, u koho
byla zamluvena, na se nevzal: může tento žádati, aby se mu dala část mzdy se
s lužbou nebo s dílem vykonaným se srovnávaj ící a nahradily se mu výlohy učiněné
dříve, než dílo dodělal nebo práci zcela vykonal. (§ IIS6 ,) - Zkazí-li se hmota ku
zhotovení díla připravená, nebo dílo samo pouhou náhodou zcela nebo z části, škoden
7. toho bude vlastník hmoty nebo díla. Dodal-li však ten, kdo dílo zamluvil, k němu
hmotu takovou, která se k náležitému vzdělán í patrně nehodí, práv jest ze škody

,d ělník .~stavb l1vedoucí),

když práce z této příčiny jest nedostatečná a on zámluvc&
nevystn hal. (§ IIS7.)
• 3. S~avbu,vedoucí ruč! konečně za řádné vedení stavby soudu dle ~tstanollen.
~seobecneho zakona tj'estmho. Dotyčné předpisy ty jsou následující:
§ 'l.3S; Každé jednání neb ,opominutí, o němž pachatel již z jeho přirozených.
pro. k~zdeho snadno poznatelnych následků aneb dle nařízení k tomu cíli zvlášť vyhlásen~ch nebo dle svého stavu, úřadu, povolání, živnosti a zaměstnání aneb vůbec
.? Ie svych z,::láštníc~ poměrů souditi může, že jest s to, způsobiti nebezpečí pro
z ~-:ot: zd;avI n~b tel~snou be::;pečnost l~dí" buď potrestáno, a sice: pošlo-li z toho
,tc;zke poskozelll n~ tele, ~a prestupek vezelllm, od jednoho do šesti měsíců; měl-li
v~ak ~kutek .tak?vy v ~a. nasle~ek . smrt člověka, potrestán bude za přečin přísným
vezelllm od sestl meslcu do Jednoho roku.
§ 3,80. ~dy~ ;;e při. stavbě opom~ne, vystaviti předepsané výstražné znamení,
po trestan m~ by tl staVItel! neb kdo Jiny při stavbě dohled vede, za takový pře3tupek 10 az ,50 zl. Vzal-II pro taková opomenutí někdo škodu, uložiti se má podle
po;rahy: té přIhody kro~ .pok.uty peněžité i vězení od jednoho až do tří měsíců.
;Pos l ~ -h ,ale z toho smr~ cIoveka ne]:> těžké poškození na těle, uži ti se má předpisu
,o bsazeneho v § 335, t. J. trestu od Jednoho měsíce do jednoho roku.
§ 383. Mistr stavitelský, který vede stavbu nějakou nebo má některé části
3tav~ní podpírání~ opatřiti, potrestán budiž, když se t;kové lešení nebo stavení
s~s uJe, za tento prestupek poprve 25 až 200 zlatými. Stane-li se to po druhé po-Vlllen bud.e ~o,m té I;l0kuty pe~ěžité, vzíti budoucně ~u svým stavbám po k~ždé
ku I;l0moc,l Jll1~ho m.l st;a stavltelskeho, pod trestem, ze jinak zbaven bude práva
stavl telskeho mlstrovstvl.
• § 384. Pakli při takovém se3utí někdo byl usmrcen nebo bylo ' někomu těžce
uskozeno na těle, budiž mistr stavitelský ne toliko k pokutě peněžitě od 50 až do
'500 zl; odsouzen a mimo to podle § 335. k němu přikročeno, nýbrž budiž mu také
·vedelll stavby na tak dlouho zakázáno, až před znalci proI.::áže že v této části umění
,stavitelského vědomostí svých dostatečně napravil.
'
, § 'l.~5 , Shle~á-li . se při v~šetřování některého v paragrafu předešlém jmenovaneho ,pr~p~d~ pn .:lllStru ~tavltelském ~rubá nevědomost, má se mu hned při prvním
~esu tl vsehke dalsl vedem stavby zakazati ,
§. 422,. ~ec~~-li někdo n~ veřejném náměstí, n a ulici, před domem neb krámem
,v dob~, n~cnt sta~l voz;y, l~žetl dř~~.í, :tavební neb jiné stavivo, zboží, sudy, bedny
.a td. clmz kolemJdo~CI k urazu pnJltl mohou, buď pro tento přestupek potrestán od
~~~le~ , zl. aneb vezením od 3- 1 4 dnů; opakují-li se tyto případy, buď trest

§ 4~4. N astane-l~ ?ři ~edení stavby toho potřeba, aby se stavivo neb vozy ~e
p"es tlOC ;,a U~IC~, ma se ~o po ka.ž?é. oznámiti mí~tnímu úřadu bezpečnost i
a pn tom .za vystrazne z~amelll postaVitI Jedna neb dve lucerny osvětlené, jinak
kdyby ?e Jedno neb druhe opominulo, potrestati se to má za přestupek v § 422.
·uve deny.
§ 425. Kdyby v tomto případě přišel někdo ku škodě má se trest zostřiti
a. po~e1-li z toho ~ásledek některý, v § 335. dotčený, má s; ten čin trestní podle
tl: ehoz § posuzovatI.
cha~~

y

I}. edle st~vbuv:d<:ucího ručí všq,k i jt~né při stavbě zaměstnané osoby, pokud
na ne ~llla pa?a. Rucelll ~oto vztahUje se Jmenovitě k zachování pfedpisů řádu
svěřenojedinému stavbuvedoucímu
(st.avi teli) odpov:ídá ten to za veškeré práce stavební, tecly za práci zednickou, te~
sa r~kou! kamelllckou, studnářskou atd. Je-li však pro každou práci ustanoven
s l~lašt-I!:~ samostatný iivnostník, odpovídá tj,ž za svůj obor. Vedle těchto samostatnych zlvn?s:?íků mohou, se provi?iti též políh a dělníci, přestoupí-li o své újmě
ustanovelll radu staveblllho neb zakona trestního. Naproti tomu nutno vinu osob
těch t? vylo~čiti, vyjímaj~ však případ zlého úmyslu, provedou-Ii něco nezákonného
na vyslovny rozkaz staVItele.
.! aké. stavebník jest odpovědným za přestoupení zákona stavebního i trestního,
.
JestlIz~, pre:~uI?~k spol~ s~ stavbuvedoucím zaviníl (dodá-li na př. ku stavbě špatný
'matena~ p,nkaze s~avlteh, aby se od plánu podstatně odchýlil atd.)
•v
R~ce~t. ~t,;vebntka na~~'oti sta~buved~ucím~ dle pj'áva soukrorne7!O, jakož i takové
,1ez ruceI1l Jl11ych osob pn stavbe zamestnanych naproti stavebníkovi posuzovati
·stavebnlho a sakona trestmho. Je-li vedení stavby

4 1'
dlužno dle ustanovení v té příčině uzavřené smlouvy a předpisů zákona občanského
(viz pozn. J. 2.).

S 52.
Stavbuvedoud, pokud se týče ti, jimž bylo prová-stavby svěřeno, povinni jsou:
I. stavebnímu ú~adu v čas a písemně oznámiti, kdy
stavěti se začne;
.
2. kdy jde o novou stavbu, též když se stavení opra-vuje nebo bourá na straně, která jest k veřejné cestě
obrácena, opatřiti vše to, čeho jest třeba k ochraně obecenstva mimojdoucího a dávati pokaždé předepsaná znamení výstražná, jakož i v případech, když stavivo anebnáčiní přes noc na místě volně přístupném zůstaviti ti-eba,
dle potřeby postaviti svítilny se světlem a pod náležitým'
dozorem;
3. dávají-li kopati při veřejné cestě, povinni jsou
opatřiti jámy náležité, aby nepřihodil se úraz;
4. při zapažování staveniště proti cestám veřejnýmr
pokud se tím zasahuje přes skutečné meze držebnosti"
není dovoleno z čáry stavební vystupovati více než na
2 metry, při čemž však stavebnímu úřadu obecnímu vyhraženo jest, dle okolností ustanoviti i jinou míru tétovzdálenosti;
5. povinni jsou u stavebního úřadu zvláště žádati,
aby se jim vykázalo- místo ku skládání staviva, ač jest-If
ho zapotí-ebí mimo zapažení.
Rovněž může se na . veřejné ulici jenom tehdy písek
prohazovati, vápno hasiti a malta dělatí, když k tomu'
svolil stavební úřad obecní.

Tašky, klenáky, dlaždice, cihly obkládací, kůrky a]lne cihly formové a ozdobné mohou se bráti dle po-třeby v jakékoliv míře.

dění

Nechá-Ii stavitel na ulici stavivo a nářadí v noci bez výstražného znamení, do_ o
pustí se přestupku, §§ 422 a 424, ob. zák. trestního, jehož potrestání přísluší soudu;;
skládání staviva na ulici bez povolení za doby denní tvoří přestupek § 52., . odst•.
5. řádu stavebního, který vyšetřuje a trestá místní úřad stavebnÍ.
Odtrhne-Ii někdo nebo zúmyslně poruší výstražné znamení, dopouští se pře. ·
stupku a buď za to potrestán vězením od tří dnů až do tří měsíců; byla-li však
při tom větší zlomyslnost a pošla-li z toho škoda, tuhým vězením rovněZ tak .
dlouhým. (§ 319 všeob. trest. zák.)

S 53·
Pravidelný rozměr vypálených cihel na zdění stanovf
se na 29 cm zdélí, 14 cm zšíři a. 6· S cm ztlouštL

b) Z d i, n o s i či, pří Čll í stě n y.

§ 54·
Síla zdí zaVlSI na jich výšce, vlastní tíži na tíži
kterou jest. jim nésti, na účelu, k jakému jsou u;tanoven;
a ~a sta:Tl~u, ,z ~lěhož se zHditi mají; dlužno je tedy
p~e ~tatlstlckyml výpočty vyšetřiti, při čemž nebudiž
bran zretel k omítce.

S 55·
v, v. ~o se týče síly zdí, dávají se, šetříc toho, co v té
pncme ?o:av~d brlov obvyklé, vůbec nařízení následující:
Kazdy dum, jenz se má nově zříditi, mějž své vlastní ,
'
samostatné a dostatečně silné zdi ohradní.
Stavějí-li se domy o několika patrech, má tloušťka
h!avní ~di v nejvyšším patře, nejsou-li pokoje patra toho~lce l:ez 6· 5 m hluboké, činiti nejméně I 1/ délky cihlové
]~ou-h , však pokoje hlubší 6·5 m, tedy afespoň 2 délk;
clhlove.
Při slabých rohových aneb středních pilířích budiž
navrhovaná síla zdi nahražena stavivem k snesení tíže'
způsobilým.

, . Jak~~ mě:o~. ~di hl~vní směrem shora dolů sesíleny
?ytl ~aj~, :vysetntl dluzno podle způsobu stropu mezi
]ednothvyml patry a podle tíže, kterou jest budově nésti'
dle toho pak, je-li hlavní zeď konstrukcí stropu více neb
mene seslabena, má zeď tato buď v každém patře, buď
p.o ka~dá dvě ?,atra, silnější se státi vždy o čtvrt délky
clhlove; pod pnzemlm musí býti bezvýminečně sesílena
o půl délky cihlové.
Jde-li, o stře.dní ,zdí, na nichž s obou stran spočívají.
stro~y! ma meZI tramy aneb nosiči zbývati ještě zeď .
ktera jest silná alespoň půl délky cihlové, i bud'te ted;-
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takové zdi střední v budovách trojpatrových úÍzeny v síle
. dvou délek cihlových a v budovách dvoupatrových v síle
1 1 / 2 délky cihlové.
Má-li střední zeď v pnzemí více otvon\ budiž ve._s krze aneb v slabých pilířích přiměřeně sesílena.
Střední zdi, jež toliko s jedné strany nesou strop
.:a které se nacházejí v bud~vách 3 patra vysokých, též
zdi světlíků, na nichž strop spočívá jenom na jedné straně
.a takové zd;, jež příbytky uzavírají na venek, mějtež
s ílu nejméně 1 1/ 2 délky cihlové.
Střední zdi, ježto nesou ve dvou patrech proch~z~:
J ICl trámy stropové, zdi, kterými se příbytky uzavlrajl
proti budovám sousedním, a zdi, jež jednotlivé příbytky
o d sebe dělí, mějtež sílu délky cihlové.
Při zdích, kterýmiž příbytky od sebe se dělí , budova
,:sama však na venek se neuzavírá, dostačí, když jsou silné
z šíři cihly.
Zdi, v nichž se úizují komíny, buďtež na každé
straně komínu silné alespoií. zšíří cihly, roury průdušné
mějtež na každé straně sílu ztlouští cihly, průduchy konečně pro roury záchodové stranou proti sousední nebo
obytné prostoře mějtež zeď v síle celé délky cihlové.
Zdi proti ohni a lomenice buďtež dle své délky a
výšky zřízeny v síle buď délky cihlové buď šířky cihlové,
a to dle potřeby buď s pilíři přiléhajícími, buď bez nich.
Zřizují-li se hlavní aneb střední zdi z kamene láman ého, budiž síla jejich přiměi-eně zvětšena podle toho,
j ak pevný jest kámen, jaká je vaznost jeho a jak se dá
zpracovati.
I. Ro z měry hlav ních zdí, no sičů a příček v § 55. stanovené j so u minimáln~
a n elze tedy zdi tyto stavěti slabší. Stavitel má vš ak tak dalece volnost, že mů že
v mezích tohoto zákonného ustanovení užiti mezi dvěma dovolenými mírami r oz měru
menšíh o ; na př. při stavb ě domu dvoup a trovéh o musí hlavní z eď v druhém p a tř e
býti n ejmé ně 11/2 cihly (dél ky ) silná, v 1. patře pak I ~/4 cihly, avšak v přízemí
může dle okolností obnášeti buď taktéž 1:\/4 cihly neb 2 celé cihly. Zvolí-li tedy
strr.vi tel j'ozměr menší a úřad stav ební proj eví pochybnost, je-li taková ze ď dos tatečně
pevná, j est stavitel k vyzvání {ti'udu stavebního povin en, podrobn ým statistickým výpočtem dos ta tečno~, únosnost této konstn tlcce zdi dokázati . Rovněž tak j est n a úřadě
s tavebním, aby b e dlivě uvážil a dle potř eby st'lviteli za podmínku ulo žil, za chování
j istých rozměrů zdí, zřízených z kamene lomového, sesílení značně zatí žených zdí
pomocí pilířů, podchycení příček a j. Pro ryto různé případy n e dá se sta novit
u rčité mathematické pr a vidlo, pročež se rozhodnutí o nich musí zůstaviti voln ému
u vážení úÍ'adu stavební/zo, kter é však doloženo býti 111l1sí pevný mi výp oč ty s ta-

·ti~ ei~kY~i, Jak?ž i naop~k o.stavitel,. trvá-li na svém návrhu, může jej pouze tako •
vyml tez vypocty naproti uradu oduvodniti.
v
2 . Uiív~ní zdí ~polečnich . . Ka~~ý sp.oluvlastník může zdi společné na své straně
az do polOVIce tloustky uZlvatl, tez dvere slepé a skříně ve zdi udělati tu kde na
dru?é .straně. j :~t~ ž~dntch není. Avšak nedopouští se, stavení ani ko~ínem, ani
ohms.tem am Jmyml pnstavky v nebezpečenství uváděti a ni sousedovi v užívání
dílu Jeho jakkoli překážeti. (§ 855. o. o. z. )
,

§ 56 .
Zdi, které jsou určeny k tomu, aby zabránili rozšíření ohně (zdi proti ohni), nesmějí stranou k budově
která jest od nich vzdálena méně než na 6 rn, míti ani
oken ani otvorů jiných, musí ode všeho dřeva krovového
býti ,úplně osamoceny a na 15 cm na povrch střechy
v yhnany.
1'0 Dle §, 54· stavebního řádu pro Čechy ze dne II. května 1864 ro zuměl a
se, Zdl ohen11l pouze zeď mezi střechami dvou vedle sebe stojících domů tedy
štd. St~vebn.í řád. pro. ~r;~hu ?- p!ed~ěstí ze d!le 10. dubna 1886 předpisuje, že
~c?r.anna. ozed ~rot~ ohm Jltl ma :,seml patry i pudou, za hrnuj e tedy zed' Muniční
~ stít. Pntomn>:, ~akon ne,vy~e~uJe. pojem »zdi ohenní «, dlužno tedy považ ovati co
takovou t> ? uze ~tzt, n ebot vymmecné ustanovení § 49. Pr ažského řádu sta vebníh o
nelze rozslrovatl.
vKaždý vl~stník jest zavázá~, . o to p é~.i . míti, aby p o p r avé straně, kudy se
k n~o:u hlavne chodI, p~ostranstvl J eho nal ez lte se uz avřelo a od cizího prostranství
o ddehlo. (§ 858. ob. obc. z ák.)

§ 57·
~ Z~iz:)Vání ~tě,n hrá:;děných aneb prkenných k pře

h razem Jednothvych mlstností dovoluje se jenom tam,
k ?~ by zeď na nosičích aneb na pasu buď vúbec vystavetl se nemohla, aneb kde by se to provésti dalo toliko
s velkými obtížemi, a kde stěny takové mezi dvěma ohnivzdornými stěnami oddělovacími a od každého topení
vzdálené státi mají.
Takovéto st ěny hrázděné neb dřevěné musí se ostatně
samy nésti, na obou koncích na zdi spočívati a s obou
stran maltou býti obmítnuty. V bezprostřední blízkosti
některého topení budiž vždy zřízeno plné zdivo .

§ 58.
.. , Zdi na bře:~ch aneb základní zdi mlýntl, továren a
J1ll;:ch budov,. J}chzto spodek tekoucí voda splachuje,
budte z trvanhveho staviva na vápno hydraulické aneb
na jinou též tak dobrou látku vazní stavěny a se strany,
v
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kde voda
mHala.

teče, náležitě

upevněny,

aby je voda nepod-

neb sazeb. (§ 4I3 ob . obc. zák. -

Srov. též pozn. u § 46.)

S 59·
Ton:u, kdo st~~vbu řídí zůstaveno jest, aby sobě vy- '
bra.I, stavIVo , ~ro 'plhr: a vsloupy, i aby ustanovil jak silné
m~jl ,tytov byt1 ;. .Jd:-h vvsa~. o konstrukce kromobyčejné,
v
ma tyz predlozltI vypocet JIch nosnosti. Shledá-li stavební
úřad, že jest potřebí zkoušeti stavivo aneb ohledati konstrukci prve, nežli se zasadí, má ke zkoušení neb ohledání tomu předsevzíti komisi a výsledek protokolem na
jisto postaviti.
c) Sklepy, podzemní místnosti a

přízemí.

§ 60.
toliko pod stavením zřizovati
se v obvodu zaplavo~
van:m, ~aj~ netol~kov~red o vniknutím vody, když jest vysoka, chraneny, nybrz 1 ~pusobem takovým opatřeny býti,
aby b~lo mozno ,vodu, jež by se do nich přece byla dostala, I naplavene bahno rychle a dokonale odkliditi.
Má-li se založiti sklep o sobě mimo stavení nemá
se nikdy stavěti pod veřejným prostranstvím, tí~ méně
P?d ,cest~u vozovou, nýbrž vždycky jen v prostoře zavrene, ~ I tu nevyhn~telně jest potřeba, aby se takový
sklep preklenul kamemm k tomu příhodným aneb cihlami.
Vodorovné otvory (díry) do sklepů zřizovati tam
~{de se ve,řejvně v:h~dí, ner:í dovoleno, a kde takové otvor;
JSou, budtez pn prestavbe odstraněny; v prostorách vnitř-
ních buďtež pečlivě zahraženy.
T~ké s,~ naprosto z~povídá, aby se dělaly zaklopené
(padacI) dvere ke vchodum do sklepů, v kteréž se vchází
z ulic a z náměstí aneb z domovních chodeb, stavební.
Sklepy mají se

záklopy, kde ještě jsou,

pokud možná byly odstraněny.

,Ka.ždý ~ržitel pozemku mávprávo, Melt sv~j upevn i ti, aby ho řeka neprotrhla.
~em vsa~. m~?mu dovoleno, neco stavěti neb něčeho nasázeti, čím by řádný tok
reky.• e zJll~acil, a~;b co by plavbě, mlýnům, rybářství a j iným právům něčím bylo
na uJn;u. Yubec muze se n~co takového jedině s povolením úřadu politického stavěti

nálefitě př:}denou~i

úřad pak nalehejž na to, aby

vůbec

a

~akládají-li

§ 61.
Sklepů nesmí se užívati k obývání; naproti tomu
dovoleno jest zřizovati v nich dílny, kuchyně a prádelny,
leč jenom tehdy, když strop jejich nejméně I m nad
dlažbu ulice jest povýšen aneb když o sobě stojí celou
výškou jedné strany ve světlosti, a když jest o to postaráno, aby byly náležitě vyschlé a aby se umožnila výměna vzduchu jakož i přístup světla.
;ntence tohoto ustanovení dlužno připustiti používání sklepních
'uchyně a prádelny také tehdy, jsou-li místnosti tyto položeny
.' 'ka stropu nejméně 1 m. nad dlažbu dVO?'a sahá.
Při str opech
ne' po 1, 'ati vrchol k lenby (záklenek), nýbrž průměrnou výšku resp.
IJvWu. t Zd. ,.hodující .

;l

',}
díl

Vf)

místností
na straně
1clenutýeh
skutečnou

§ 62.
Stavebník má toho na vůli dáti místnosti přízemní
překlenouti, ač není-li toho vzhledem k účelu a poloze
stavení z příčin bezpečnosti před ohněm vůbec potřebí;
vjezd a vchod musí však z ohledu bezpečnosti před ohněm
býti

překlenuty.

V městech budiž u vchodu nebo vjezdu zúÍzen řádný
a přiměřeně silný přístroj zvonící.

§ 63·
Podlahy přízemku kladeny buďte z pravidla tak, aby
byly alespoň 30 cm výše než komisí ustanovený povrch
dlažby aneb dvora; podlahy místností obytných v obvodu
zaplavovaném buďtež vyvýšeny alespoň na 30 cm nad
známou největŠÍ výšku vody.
§ 64·
Zřizování bytů v podzemí dovoliti lze pouze výminkou

a to s

těmito

podmínkami:
Byty takové musí býti před vniknutím spodního
vlhka přiměřeně ' opati-eny a mají pi-i rovných stropech
míti světlou výšku nejméně 2'75 m. Nejsou-li stropy
I.
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rovny, počítá se tato výška poměrně tak, aby prostora
vzdušná byla stejně velká jako při rovných stropech se
světlou výškou 2'75 m.
2. Musejí tyto byty, nepřesahuje-li světlá výška jejich
4 m, alespoň s poloviční světlou výškou profilu svého vynikati nad povrch ulice nebo dvora a musí při tom dvůr
alespoň 6 m býti široký, počítajíc od líce stavení.
3. Nesmí podlaha takových příbytků, mají-li více
nežli 4 m světlé výšky, nikdy ležeti níže, nežli 2 'In pod
niveau, pročež takové příbytky vždy v přiměřeném poměru vynikati musí nad niveau. Tam, kde povrch půdy
stoupá neb kde niveau ulice a dvora není stejné, ustanoví se poloha podlahy všech podzemních bytů bl.H10vy
podle nejvyššího bodu terrainu neb podle vyššího niveJ.u.
4. Aby se tyto byty oddělily od terrainu, dlužno'
zříditi mimo vlastní zeď domu ještě zvláštní zeď od prvnější na 15 cm vzdálenou, prostor vzduchový pak zpúsobem tím povstalý budiž spojen se vzduchem zevnějším .
5. Byty takové dlužno zvláštní sklepení chodbou, jež
se dá dobře provětrati, odděliti od sklepů, jež mají taktéi
býti opatřeny dobrou ventilací.
d) Dvory a

,Dle předp is u § 66. Pražského řádu stavebního musí nejm é ně 15% p lochy '
cel é ho staveniš tě zůstati nez astavěno, větší pak č ást té to plochy má b),ti vyhražen a
pro hlavní dvůr .

§ 66.
Světlíky dovoleno zřizovati jen tam, kde jich nevyhnutelně třeba za příčinou přístu pu světla a vzduchu do
vedlejších místností, záchodů, vedlejších schodišť, chodeb,
p ředsíní, šaten a v případu potřeby i do kuchyň, s ohledem pak na výšku stavení a na rozměry přiléhajících

místností, jež třebá osvětlovati a provětrávati, mějtež svět- o
líky spodní plochu nejméně 12 čtv. m velikou, mimo to
vlastní svou stoku odváděcí.

§ 67·
k provětrávání záchodů
menšího nežli I čtv. metru.

Průduchy
průřezu

§ 68.
Všechny světlíky
provětrávati, ve výšce
pomocí vzduchovodů,
příčný.

průduchy.

průduchy buďtež, aby se mohly
třídy neb ulice vespolek spojeny
jež mají míti přiměřený průřez

a

e) Schody a chodby.

§ 65·
Při stavbě nových domú buďte dvory domovní a
všeliké části příbytkú zřízeny dostatečně prostranné, i náleží tedy na úřad stavební, aby v každém případu o sobě
posoudil, zdali se příbytky a dvory navrhují tak prostranné, aby v té příčině vyhověno bylo ohledům zdravotnictví i policie požárové. Z týchž dúvodů budiž stejná
péče věnována dalšímu zachování, a kde by toho bylo
potřebí aneb radno, také rozšíření dvorů dosavadních a
budiž zvláště k tomu hleděno, aby dvory všude s třídami
aneb ulicemi v přiměřené spojení byly uvedeny a aby
tam, kde užívá se více dvorů, tyto vespolek byly spojeny
především vjezdy, nejméně však vchody.

nemějtež příčného 

§ 69·
tak zřízeno,
půdy (podstřeší) i ze všech příbytků
ohněm zcela bezpečných chodit i dolů
movnímu nebo dle případnosti z domu
Každé stavení

s

buď

aby bylo možná
po schodech před
až ke vchodu doven a také až do '

sklepů.

Proto jest potřebí, aby se v každém stavení dle toho,
jak jest rozsáhlé, zřídily buď jedny schody před ohněm
bezpečné nebo několikero schodů takových.
Schody tyto mějtež alespoň I' 15m ve světlosti ~
na místech prázdných buďtež opatřeny zábradlým, alespon
I m vysokým a zhotoveným též z látky ohnivzdorné,.,
i žerděmi k zadržení.
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Stupně nebuďtež užší 26 cm ani vyšší I 8 ~m:
.,
Jsou-li točité schody zároveň schody hlav111ml, ma]l
stupně u vzdálenosti 0'37 cm počítajíc ode zdi schodové,
:býti nejméně 26 cm široké.
Schody, nad nimiž a pod nimiž jest klenuto, mohou
:míti stupně dřevěné.
Ostatní schody, které jsou zľlzeny jen pro větší po-hodlí aneb pro lepší spojení, mohou jakkoli býti prove,deny.
Na visutých schodech budiž zábradlí zařízeno tak,
-aby svezení po něm se zabránilo.

§ 7°·
Je-li potřebí schody osvětlovati sti-echou skleněnou,
-budiž kostra její zhotovena ze železa a spočívejž ze všech
stran na zdivu nad povrch střechy vynikajícím.
Osvětlují-li se jiné místnosti světlíkem shůry, buďte
od půdy rovněž odděleny tak, aby byly před ohněm
'bezpečny, i není tedy dovoleno dělati otvory s půdy
-(podstl-eší) směrem k místnosti, jež se má osvětlovati.
K účelu provětrávání buďte na nejvyšších místech
pod skleněnou střechou zařízeny v ohradní zdi otvory
- přiměřeně veliké a položené tak, aby nad povrchem
střechy ven ústily.
Zřídí-li se pod takovou skleněnou střechou ješt ě
skleněná krytina ozdobná, dlužno kromě toho pečovati
o to, aby vzduch měl dostatečný přístup k prostranstvÍ
p od touto krytinou skleněnou.

§ 7I.
Chodby, které jsou určeny ku pravidelnému spojení
'Příbytků s hlavními schody, byť i toto spojení nebylo
samojediné, mějte šířku alespoň I' 15m a buďtež úízeny
.ze staviva ohnivzdorného.
Visuté anebo vně budovy (podél zevnější stěny jich
zdí) vedoucí chodby (pavlače) opatřiti se mají zábradlím
.o hnivzdorným nejméně I m vysokým aneb zasklenným

stěnami ze dřeva a mohou se úizovati toliko tam, kde
11ejsou samojediné ustanoveny pro spojení se schody hlavl1ími a se záchody.
Otevřené chodby mějtež v posledním patře krytinu
před ohněm bezpečnou, od střechy domu osamocenou.
Us tanovení pře dch ázející, kter é př ip ouš tí z ři zování p avl ačí p o uze co chodeb
ved lej ších, totiž pouze tam, kde n ej sou samoj ediné ustanoveny pro sp.ojení se sch~dy
hlavními a se záchody, n ejeví se ,ani z ohl e dů b ezp e čnosti, a ni z jinych podstatllyclt
.příči n bý ti o důvo dněn o a to tím mén ě, a n sám Pražs ký řád stav. v § 72 . pavlač e
illa komunikaci pouze vedlej ší n eobmezuje.

f) Pat r a a k o n str u k c e str opů .

§ 72 .
Domy obytné nesmějí z pravidla kromě přízemku
m íti více než tři patra, při čemž poloupatro (mezzanin)
počítáno budiž za patro celé.
Všeliké místnosti buďtež, jsou-li stropy rovné, ve
-světlosti nejméně 2'9 m vysoké, nejsou-li stropy rovné,
budiž výška tato poměrně vypočtěna (§ 64. ad I.)
Jde-li o nové stavby, buďtež okna místností obytných
-zřízena nejméně I m zvýší a 60 cm zšíří, dvéře však,
jimiž se do nich vstupuje, nejméně 1'9° m zvýší a 95 cm
.zšíři.
Us tanovení § 7 2. o p oč tu pa ter n evylučuje výmink u, kt er ou vš ak úřad jen
z př í č i n závažný ch p řip us titi m ůže. Stav. řá d z r oku I864. a Pražský řád stavební
připo u ští nej výše č tyry p a tra. (§ 36. r esp. § 73.)

§ 73·
Žadateli za povolení ku stavbě dáno jest na vůli,
-použiti stropů trámových, záklopních neb povalových,
jakož i stropů konstrukce železné. Avšak v patře nejvyšším a pokud místnosti pHzemní nejsou klenuty i nad
přízemkem mají býti stropy tak upraveny, aby byly bezpečny proti proboření.
Za stropy bezpečné proti proboření povazujI se
kromě stropů konstr.ukce železné stropy povalové jakož
i trámové a záklopní, avšak tyto poslední tři druhy jen
tehdy, jsou-li vrstvou náspu dokonale osamoceny, v nejvyšším patře pak způsobem před ohněm bezpečným po4

SI

5°

kryty a takové pevnosti, že v případě ohně odolati mohou ~
kdyby se střecha sřítila.,
'o
v
,
v, .
Zakazuje se vazeblllch tramu strechovych uZlvatl kll
konstrukci stropu, i musí týž od krovu vždy býti zú~lna
osamocen a způsobem pi"ed ohněm bezpečným oblozen ~
Stropy všech pater musí v podélném sm~ru b:l~ovy,.
v budovách o více než jednom patře pomOCI klest! veskrze jdoucích, které mohou zároveň sloužit~ za po?klady
trámů, v nízkých staveních pomocí pozedl1!~ a ~1~0 to'
v
ve všech staveních kolmě na smer pomOCI tramu nel>
nosičů stropových při každém pilíři aneb ob pilíř a v rozích
se zdivem řádně býti zakotveny.
g)

Střechy.

§ 74·
Krov budiž ze dřeva náležitě silného vazan tak, aby
měl dostatečnou podporu a aby vazba srovnávala s~
s poměry sklonu jeho s největším, yaken:v vě!~u, v~ vl,:=tstm
tíží krovu i s tíží nahodilou: tez budlz pnmerene ~a
kotven, aby nenadálým nárazem větru n~mohl, se zdvIh:nouti, a nejméně na 15 cm nad dlažbu pudy sam o sobe
posta-yen.
v, .
.
Zelezné krovy SpOClVe]te na zdIvu nebo na železe ~
Krovy mají ~e krýti taškami, břidlicí, ko~em neb
látkou takovou kterouž politické řízení zemske ve srozumění s výbo~em zemským prohlásilo za ohnivz~arnovl;,
dovolujíc zároveň v cestě nai'-ízení, aby se látky teto UZlvati mohlo co ohnivzdorné krytiny.
Lomenic prkny pobitých nemá se tr~~ti v měste~hT
městečkách a uzavřených osadách, a ma] 1 s; lo~elllc~
takové tam, kde ještě jsou, na zděných sta~elllch vCIh~aml
zazdíti, na dřevěných staveních ale z lepe111ce udelatl.
:v~ Dle oběžníku zemského výboru ze dne 30. září r~75, č. :8. 08 4 I?l a tí též lepe;nka

v 'obcích venkovských za krytinu ohnivzdornou. PoblJem stn;ch ~mdelem n~m ve

smyslu ustanovení tohoto § dovoleno. Stav. ř~d z .~oku r864. predp!soval kr?me toh~·
ještě následující: »Jsou-li hlavní zdi v stavemch sllldelem neb dosky krytyc~ d~stl

silné, aby taškovou střechu unesly, má s.tavební úřad... hle~~ ~. ok21nostem ml~tDlm~
naříditi aby šindelová neb došková strecha do Ihuty pnm~rene ustanovene, byla
o dstraněna a potom o to dbáti, aby naŤÍzení to bylo vykonano.« Ustanovem toto

ne přešlo sice do přítomného řádu stavebního, přece však nutno přihllžeti aspoň
k tomu, aby chatrná krytina šindelová neb došková při opravě vyměněna byla za
ohnivzdornou.

§ 75·
Půda

budiž obložena způsobem před ohněm bezpeč
ným; též dvéře, jež půdu uzavírají, buďte zřízeny ohnivzdorné.
Je-li střecha delší 25 metrů, budiž po celé šířce půdy
přehražena zděmi proti ohni vynikajícími na 15 cm nad
povrch střechy.
Spojovací dvéře v těchto zdích proti ohni buďtež
ohnivzdorné a zařízeny tak, aby samy zapadaly a aby se
zámky s obou stran klikami snadno otvírati mohly.
Zřizování příbytků na půdě zakazuje se. Tam, kde
p říbytky podkrovní jsou již zřízeny, budiž všemožně na
to naléháno, aby přestal takový způsob užívání půdy .

S 76 .
Všechny nové domy buďtež na straně k třídě neb
k ulici opatřeny ohnivzdornými a nepromokavými žlaby
pi'-iměřené šířky, p1-idělanými způsobem takovým, aby
pokud možná vody neodkapávalo, ani sněhu ani kousků
krytiny nespadávalo.
K žlabům buďtež roury odkapní v příhodném rozm ěru přidělány, které se pokud možná sváděti mají do
rour záchodových, jinak ale pokrytým průtokem do struh,
aneb jsou-li na blízku veřejné stoky, tedy do těchto.
Střechy plechové nebo b1-idlicové, jichž výška činí
více než čtvrtinu šířky domu, buďte mimo to opatřeny
zachytači sněhu.

S 77·

Římsy u střechy (hlavní římsy) buďte z pravidla
zhotovovány z látky ohnivzdorné, a mají-li větší výstupek,
buďtež nadezdívkou uvnitř střechy dostatečně zatíženy
aneb řádně zakotveny.
Toliko výjimkou v případech zvláštního zřetele hodných lze přípustiti, aby hlavní římsy zcela neb z části
zřízeny byly z látky, která není ohnivzdornou.
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Nadezdívky nad římsou hlavní ~ ,nad, v'po~rchem
střechy buďte zhotoveny z látky trv~nhve a ucmkum povětrnosti vzdorující a dokonale opevneny tak, aby nemohly
spadnouti.

S 78.
Zřizují-li se na některé budovvě v.hr?vmosvody, budiž
k jich úplné svodnosti až do vz:rr;e pnhl~zeno.
Všechny věže, kromobyceJne vysoke stavby a domy
zásobní buďtež hromosvody opatřeny.
Posavadní hromosvody buďte ob čas pr~hlíženy, ab~
se na jisto postavilo, jsou-li náležitě sv?~.ne;. shled~lo-h
by se, že na některém místě svodnost JeJich Jest prerušena, buďtež bez prLltahu přiměřeně upraveny.

h) Stoky, žumpy a záchody.

§ 79·
Všude, kde možno provésti kanalisaci, budiž púsobeno k tomu, aby byla ve skutek uvedena.
V místech, kde pro odváděni děšťové vody a odpadkú zřízeny jsou zvláštní stoky. hlavní, budiž v pr~
padech, když se provádí stavba nová aneb stavba takova,
kterou pokládati sluší ,tak jako b~ b~la n~vou, znz~n~
domovní stoka kamenna aneb z palenych CIhel vyzdena
aneb z betonu shotovená, ač je-li možno, přivésti ji bez
zvláštních obtíží v přiměřené spojení se stokou hlavní.
Stoky tyto buďte zřízeny tak, aby se daly lezmo
čistiti, t. j. mají býti nejméně 50 cm široké, 75 crr; vysoké, v spodní polovici vejčité, též mají míti spa~ ~~
možná největší a na přiměřených místech o~vory, J.I,mlz
lze do nich vstoupiti a jichž příklopy z praVIdla ma]l se
zříditi z kamene neb ze železa přiměřené pevnosti a zpúsobem takovým, aby se daly dobře uzavříti.
,
Místo stok úizovati lze také potrubí odvodlll. Potrubí takové má se rovněž s účelným využitkováním spádu
zříditi z jílu na tvrdo páleného a leštěného ((kameniny),
z betonu aneb z jiné látky dovolené a naprosto nepro-

mokavé. Roury v potrubí pouočném mějtež nejmene
18 cm ve světlosti, odtud pak, kde několik potrubí popobočných se spojí, budiž rozměr ten přiměřeně zvětšen.
Také budiž vhodné učiněno opatření, aby se nemohly
zacpávati.
K odklizení výkalú užiti lze také soustavy odvážení
jejich.
V městech, městečkách a uzavřených osadách budiž
zpúsob, jakýmž se žumpy mají vyprázdňovati, upraven
předpisy policejními.
Odvádění výkalú a močúvky na ulici nebo silnici a
veřejná místa zapovídá se.
I. Zřízení hlavních stok ~!ličních jest povinností obce. (Srov. § .2.) Spojení
s hlavní stokou k cíli odvádění výkalů a splašků ze stavení, tedy i vystavění stokové odbocky v pOIHmku uličním náleŽÍ na majitele domu.
2. éisténí stole a žump v městech i městysích a uzavřených obcích buď 2: ohledů
zdravotních a čistotních co možná na dobu noční obmezeno.
3. Z ohledů na bezpečnost veřejné chůze a vozby jest záhodno, poklopy stokové,
nalezající se ua ulici, zřizovati Výhradně z kamene neb ze železa.
4. Vedení stok pod místnostmi obytnými buď z ohledů zdravotnfch dle možnosti
zamezeno. Když se však vedení takové výminečně dovolí, buď zevnější objem stok
i potrubí opatřen přiměřeně silnou vrstvou betonu anebo buďte na příhodnýc~
místech zřízeny vstupní otvory za příčinou snadného ohledání stoky. (Srov. § 79.
zákona ze dne 10. dubna 1886. č. 40. z. z.)

§ 80.
též mrviště a jímky na
močúvky buďte uvnitř domú aneb pozemkú zřízeny nepromokavé a alespoň na 6 m vzdálené od studní vlastních i sousedových, a buďtež založeny a opatřeny způ
sobem takovým, aby sousedstvo nijak nemohly obtěžovati.
Zakládati jámy pro vsákání vody dešťové není z pravidla dovoleno a kde se nalezají, buďtež odstraněny.
Stoky, žumpy a

hnojiště,

Stěny i dno žump a hnojišť musí zřízeny býti tak, aby tekutiny z nich neprosakovaly, což se nejlépe docílí betonovéním neb asfaltováním. O řádné zakrytí
bud postaráno pevně přiléhajícími poklopy.

§ 81.
Při zakládání záchodů budiž k tomu hleděno, aby
šetřeno bylo předpisú zdravotních a slušnosti veřejné;
také buďtež záchody umístěny tak, aby světlo a vzduch
měly k nim přístup náležitý, a buďtě opatřeny rourami
k odvádění zápachu, nad střechu vynikajícími.
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Žádným způsobem nesme] 1 se umístiti pnmo u silnice nebo ulice aneb veřejných míst a kde se nalézají,
buďtež odstraněny.
Počet záchodů má býti dostatečn ý a řídí s e dl e toho, kolik jest v domě pří
bytků neb jiných místností obytných. Dle Pražského řádu stav. počítá se vždy nej méně pro dva byty j eden záchod. (§ . 83.) V místnos tech širšímu obecenstvu pří 
stupných zřízeny bucfte záchodky (pissoiry).

i) Výstupky.

j ícího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich musí býti
nepropustná a hladká, zvenčí pak musí komíny na všech
.stranách řádně omítnuty a ve spárách vypáleny býti, také
b uďte zevnější jich strany nejméně 15 cm od každého
s tavebního dřeva vzdáleny.
Odváděti kOUl' rourami na ulici neb ' na dvůr neb veřejná místa jest zakázáno.

§ 82.

§ 84·

Stavěti tak, aby se tím ulice úžila, nedovoluje se.
Zapovězeno jest tedy, bez zvláštního povolení přes
čáru stavební stavěti výstupky z děné, výstupky na sloupích neb pilíi-ích, zábradlí zevnější, stupně před prahem

Komíny dlužno z pravidla stavěti tak, aby se dala
každá místnost, kterou lze obývati.
Topení z různých pater vpouštěti do jednoho a téhož
k omínu není dovoleno.
Z pravidla má každá skupina topení v jednotlivých
bytech míti vždy vlastní SVllj komín.
Přidělávati tak zvané zavěrací klapky jakéhokoliv
druhu ke kamnům VG! světnicích umístněným, jest zakázáno.
Podlahy v kuchyních buďtež před ohništěm na t é
s traně, kde se topí, alespoií. na 60 cm vydlážděny ohnivzdornon látkou; ohniště i kamna v pokojích buďte v soklu
způsobem ohnivzdorným vydlážděna.

aneb schody z venku.
Otevi-ené balkony aneb galerie na krakorcích (nosičích z kamene aneb ze železa) mohou se stavěti, nevystupují-li ze zdi až k zevnější čáře parapetu více než na
1'3 m, jsou-li opatřeny zábradlím a zřízeny ze staviva
ohnivzdorného.
Zavřené balkony a arkýře mohou se zřizovati toliko
na prostranstvích neb v ulicích, jež mají alespoií. 12 m
zšíří; také mají aspoií. na 3 m od sousedního domu býti
vzdáleny a nemají, rovněž jak otevřený balkon, vystupovati přes I ' 3 m.
.
Přístřešky, galerie, balkony neb arkýře stavěny buďte
tak vysoko, aby nepřekážely těm, kdož po ulici a na
chodníku chodí, pokud se týče tam jedou, a buďtež opatl-eny žlaby, z nichž voda rourami odkapními k pr ů čelí
domu připevněnými až ku chodníku odváděti se má.
Vrata a dvéře v p1-ízemí aneb v podzemí zřizovati
tak, aby se otvíraly na venek, dovoleno jen tehdy, když
z toho veřejnému chození a j ezdění nevzejde pr-ekážka
neb nebezpečí.
k) Komíny .

§ 83·
Veškeré komíny musí míti pncný průřez t akový,
aby se srovnával s počtem topení a s množstvím vyvinu-

vytápěti

S S5·
V příčině stavby úzkých (ruských) komínů ustanov uje se:
Každá skupina topení v jednotlivých patrech a byt ech má míti sv'ůj vlastní komín, z nichž však žádný nesmí
p ojati více, než čtvero uzavřených topení.
Úzké komíny, nechť jsou kulaté aneb čtyrhranné,
mají pro jedno nebo dvě topení míti příčný řez 200- 22 5
čtvero cm pro tři a čtyry topení příčný řez nejmén ě
3 00 čtvero cm. Takové komíny buďte vyhnány až do
{) 5 cm výšky nad hřeben střechy a pokud možná kolmé ;
nemají míti sklonu menšího 60 stupií.ů k čáře vodorovné,
a niž mají se lomiti tam, kde se s kolmou stýkají, nýbrž.
m usí tam býti r-ádně zaokrouhleny.
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Komíny mohou se vymetati
z

buď

se

střechy

buu

půdy.

Mají-li se vymetati vně střechy, budiž k tomu konci.
s dostatek připevněný a železným zábradlím.

zřízen můstek
op atřený.

Dvéře, jimiž na můstek ten střechou vystupovati jest"
buďtež přiměřeně veliké a ohnivzdorné a musí se nacházeti buď na předpůdí neb na chodbách mezi jednotlivými
odděleními půdy.
",
Mají-li se komíny vymetati z půdy, musí otvory pro
dvířka k čistění zříditi se aspoň 6 S cm vysoko nad dlažbou půdy a musí míti dvě za sebou stojící, od sebe od-dělená dvířka 4 mm silná, která jsou ve žlábku zasazena,.
zamknouti se dají, a jichž výška 40 cm činiti, šířka pak
vnitřní světlosti komínu rovnati se má.
Celé skupiny takových otvorů mají se mimo to ještě
přepnouti železnou závorou.
Dvířka k vymetání komínů mohou se zřizovati toliko
na otevřené chodbě, nikdy však v uzavřených místnostech
podkrovních, a jest je poznamenati čísly pater a příbytků ,.

jichž se týkají.
Saze z komínů smetené mají se z pravidla odklizovati . ze sklepa, ku kterémuž účelu jest zříditi dvířka
k čistění na spojovací chodbě vždy otevřená.
Jest-li více komínů vedle sebe vystavěno, budiž k vůli
lepšímu zachování pevnosti zdiva pro svádění sazí toliko
jedna sběrací roura do sklepa vedena.
Nebylo-li by ale možno komíny čistiti ze sklepa~
buďtež dvířka k čistění zařízena v tom 'patře, pro které
komín jest ustanoven, a to vždy jenom v místnostech
vedlejších, nikdy však v místnostech obytných.
Nedalo-li by se to zaříditi tak, aby blíže dvířek k či
stění nebylo ve zdi žádného dřeva, má se toto plechem
pobiti aneb jinak látkou ohnivzdornou před požárem
chrániti.
Na zvláštní žádosť, jež však podrobnými výkresy doložena býti musí, může se povoliti zřízení sběracích komor

s potřebnými dvířky k čistění aby spojily se komíny jedné
neb více skupin topení s ventilací za tím účelem, aby
způsobil se stejným oteplováním stejný tah ve všech komínech a aby se mohl vzduch z průduchů vyssávati a
společně přes střechu odváděti.

Aby se mohly komíny v jakoukoli dobu vypalovati,
buďtež u nich zařízena železná dvojitá dvířka uzavírací,
při komínech pak vycházejících až od sklepa buďte takováto zvláštní dvířka k vypalování zařízena v hořejších
patrech na příhodných k tomu místech.
Jde-li o komíny již zřízené, které kouřem svým obtěžují okolí, budiž majetník domu, jehož se týče, přidržen.
k tomu, aby komín buď náležitě zvýšil anebo odpomohl
této vadě jiným prostředkem osvědčeným.
Zřizovati dvířka k čistění komínů na půdách bylo . dle § 42. stav. ř. z r. 1864.
zakázáno.
.
Komíny buďte cíděny od kominíků, k tomu oprávněných. Jak často komíny'
cíditi se mají, ustanovuje starosta obce se zřetelem na poměry místní a přihlížej e
jmenovitě k vlastnostem dotyčn:)'c h komínů a topení. Cídění komínů buď předsevzat o
v čase zimním, nejméně jednou za dva měsíce, při větš ích topeních však, zvláště
v dílnách a továrnách dle potřeby každýCh osm dní. (Srov. § 9. řádu poliCie požární
ze dne 25. května 1876.)
3. Dle předpisu § 42. živnostenského řádu, ze dne 13. března 1883., může c. kr
místodržitelství po návrhu obecního zastupitelstva větších měst z ohledů požárně
a zdravotně policejních v příčině provozování živnosti kominické a cídění stok
uvnitř dotyčného města, ustanoviti zvláštI].Í obvody, tyto též změniti nebo zrušiti.
Takové rozdělení města na obvody má ten účinek, že v dotyčných obvodech jen
ti kominíci a cídiči stok svou živnost provozovati mohou, kteří tam skutečně bydlí.
4. Ohledně udíren př,edpisoval stav. řád ze dne II. května 1864. v § 45 .:
»Udírny buďte obzvláště dobře klenuty a železnými dveřmi zamykány. Podlahy
huďte cihlami vydlážděny a železné pruty na maso nebuďte příliš blízko dymníku
I.

vůbec

2.

zadělány.«

5. Místnosti v domech obytných, kde se pomocí výhné neb ohni§lé silně topí .
buďte překlenuty a opatřeny podlahou, před ohněm bezpečnou. (§ 46. stav. ř:
z roku 1864.)

§ 86.
Čtverhranné komíny prolézací buďtež stavěny tak,.
aby ve vnitřní světlosti byly 48 cm dlouhé a 44 cm široké, a buďtež nejméně 6S cm nad hřeben střechy vyhnány a na spodním konci opatřeny dveřmi ze železa
s dostatek velkými a dobře přiléhajícími. Spojovati dohromady několik komínů prolézacích není dovoleno. Rovn ěž se zakazuje dlouhé železné roury k odvádění kouře'
vésti skrze několik částí příbytku do vzdálených komínů .
Také komíny na břevna sázeti, po dřevech je roztahovati
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nebo vláčeti, do komínů dřevěná bidla k uzení zadělávati,
-dřeva jakéhokoli způsobu do zdí komínových vkládati se
z akazuje co nejpřísněji.

S 87·
Topení většího druhu a to zvláště pro parní kotle
musí z pravidla dle místních potřeb býti opaH-eno pří
.stroji kouř účinně stravujícími a vůbec buďtež pr-i takovém
topeni komíny zřízeny tak, aby sousedstvo kouřem neobtěžovaly.

Komíny takové buďtež u spodního konce opatřeny
železným šoupátkem nebo klapkou; v těch .pak výškách,
kde komín jest více než 50 cm široký, buďtež uvnitř komínu zadělána železná stou pátka.
Výšku takových komínů ustanoví stavební úřad, maje
zření k poměrům místním; komíny tyto buďtež vždy zři
zeny tak, aby se mohly budoucně po případě zvýšiti
alespoň na 30 m.
Stavební úr-ad může ·žádati, aby mu v příčině stability a síly stěn takových vysokých, o sobě stojících
komínů podán byl statický výpočet, jímž dlužno prokázati:
I. že tlak pod vlastní tíží v kruhovité části zdiva
nikde nepřevyšuje 8 kg na I čtv. cm;
2. že každá čásť komínu poskytuje aspoň dvojnásobnou jistotu proti skácení se, pOČ"Ítá-li se tlak větru 150 kg
na jeden čtver. metr.
.
Komín budiž zřízen z materiálu ohnivzdorného.
Železné komíny lze dovoliti, plechové však pouze
pro průmyslové stavby o sobě stojící; stojí-li však mezi
budovami obytnými, lze užívání plechových komínů dovoliti jen na čas.
1) Par n í k otl e.

§ 88.
Veliké parní kotle postaveny buďtež pokud možná,
v náležité vzdálenosti od místností obytných.

Od dílen musí takové kotelny odděleny býti zdí nej60 cm silnou, plnou (vyjímajíc spojovací otvory naprosto nutné), musí býti lehce kryty, a jest naprosto zakázáno překlenouti je nebo nad nimi něco vystavěti.
K postavení velkých kotlů parních poHebí jest svolení úřadu stavebního.
méně

§ 89·
V příčině malých parních kotlů, jichž se jednotlivě
. užívá, povolují se některá ulehčení.
Malé kotle, jichž průměr nepřesahuje I'Z m, jež, naplní-li se až po známku označující zákonnou výšku vody,
neobsahují více než 1'0 m 3 vody a jejichž parní tlak nepřesahuje 6 atmosfér, mohou se postaviti v obydlených
-domech a samy o sobě v dílnách :
I . nejsou-li místnosti přímo nad nimi se nalezající
obydleny ;
2 . přesahuje-li komín, jenž může býti též obyčejný
komín, alespoň výšku, kterou má hřeben střechy obytných budov přímo sousedících;
3. zůstane-li kotel vzdálen nejméně na 3 m od každé
sousední hranice.
K postavení malých kotlů parních potř ebí jest svo.
lení úřadu stavebního.
V příčině zařizování kotlíků čili kotlů zcela malých,
to jest takových, jež nemají v průměru více než 0' 8 m,
jež naplněny vodou až po zákonnou známku neobsahuj í
více než O' 5 m 3 a jejichž parní tlak není větší než 4 atmosféry, platí tytéž předpisy jako při zařizování topení.
K postavení . jich neti-eba zvláštního povolení úřadu
stavebního: kdož jich však užívati chce, povinen jest prve
než jich užívati začne , ohlásiti to úr-adu stavebnímu, vykázati se svolením vlastníka domu a též příslušnému komi s aři pro zkoušení parních kotlů učiniti oznámení a při
tom předložiti přepis certifikátu o vykonané zákonné
zkoušce tlaku, n ačež se mu dostane potvrzení, že oznámení učinil.
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Ustanovení o parních kotlích jsou obsažena v následujících zákonecll a. před_
__
'
. Mká ISkou§eni
187~. c. lIZ. nšsk. zak., JenE se vi!
a periodického vyšetrovant panuch /rotlu.
"
.•
§ I Parní kotle budou dle vůle stran podle nařízem a 'pr~dplsu ~ t?ffi

pisech :

a) Zákon lie dne 7. če.rve?"c,e

vydaný~h zkoušeny a periodicky vyšetřovány buď skrz,e komlsare v;k;)us~clho,
od

úřadu státního zřízeného, aneb jestli ten, kdo parr,llho ~otle uZl':;a, ~de~

společnosti nějaké k tomu cíli ustanovené, skrze organy teto spole?n~t~ o

úřadu k tomu zm~cněné, Vysvědčení, kteráž, tito or~ánové "Sp? l ecnost.l, v l~~~
zřízených v příčině zkoušky neb revise parmch kotlu vydajl, JSou, s~ej~e p .. h
S vysvědčeními, vydanými od orgánů státních. Nařízením organu ozorClC
buď bez odporu vyhověno.
§ 2. Za zkoušení a periodickou každoroční revisi platí se zvláštní taxa
dle velikosti topné plochy.
§ 3. Bližší opatření vydána budou způsobem nařizov~cím.
,...
§ 4. Zároveň pozbývá platnosti nařízení ministerstva vmtra ze dne 1. zarl I8b6._
č. 10 7. ř. z.
.t
b) Nařízeni vydané od ministerstva obchodu ve srozumění s ministe~'stvemb vn~ j:a
ze dne 7: července /871. č. 113.
e. provádí záko~ výše ~veden~:," a ,o sa
předpisy, týkaj~?í se. opa~ře!lí pr?t.i, výbuch tl paj'mch kotlu, kterez vsak by y
obnoveny, po prtpade zmeneny dalslm
, . ' .
cl 'y~aříeením, 'vydaným !}d min. obchodu ve sroeumlm s mm. vmt·) a ze dne
1. Hjna 1875. č. 130. 1'. z.
"
v
§ 1. Za parní kotel pokládá se kazdá nád~b~,...kter~ ~est urce;ta k t~m:,.
aby se v ní tekutiny proměňovaly v páry pruznejsl nez jest pruznost t a u
vzduchu atmosferického.
, '
§ 2. Každý kotel buď opatřen dobr?u a úplnou armaturou, ~terá. se skl~~~ _
a) z jedné neb dvou klapek bezpečnostmch, b) manometru, c) prlst~Oje n~:ar
jícího d) ze dvou přístrojů které ukazují množství vody v kotit. ,ot e
obsalľující méně než 80 litru' vody, nemusí míti částky armatur, uvedene sub.

o

.:l;é-

, '. • d
lit. bl, cl, dl·
§ 4. Parní kotle, které drZí více I~ež 80 litr~ vody, mu:} byt! :r~
třebením vyzkoušeny a sice dříve nez se zazdi neb oblozl. Za t a J
atmosféry počítán buď I kg na I O cm.
,
.
§ 5. Na každém vkotli b;-tď ~yznačen vyrábitel a rok jeho zhotovem, a Jak
vysoko lze páru v nem napmatl.
§ 6. O každé zkoušce buď vydáno vysvědčenÍ.. •. ,
§ 7. Zkouška bud' obnovena, stala-li se na ~?~h ugpkav zn~ě!w p~~statná
aneb má-li se kotle pro jiný závod llez posud UZltl. Ostatne muze majItel dle'
potřeby vždy dáti kotel přezkoušeti.
. "
.
§ 8 Mimo tuto zkoušku buď každý parní kotel neJmene Jed!,oH Eav .r,ok
l'evidovdn, a každých pět let jednott btlll' obnovena zko~tška tlakovu s pouzltlm
manometru.
§ 10. Za topiče a hlídače parních kotlů m?h?u, býti u~tan~veny pouzeosoby spolehlivé, přes r8 let ~taré, ?patřen.é vy~Yedcenlm o zpusobllostl k tomu
potřebné od úřadu neb autonsovane spolecnostl. v v
v , ,
§ II. Každý nedostatek parního kotle, z neh?z }lY n;bezpecI po;,statl
mohlo, buď ihned úřadu bezpečnostnímu neb komlsan zkusebmmu oznamen:§ 13. Přestoupení předpisů těchto, pokud v příčině ji~h nemá místa, ~becny
zákon trestní, trestá se dle nařízení minister;kéh,o, vydaneho. dne 3 0 . zarl 1857
Č. 19 8. ř. z., pokutami až do roo zl. nebo vezelllm do I4 dnu.
.

(l) Nařízení ministerstva obchodu, vydané ve sj'ozumění s ministm'stvem ~nJt~f,:e ·
dne 20. července 1877. č. 78 .. Í' z. obsahuje n;enší ,změr.!Y §~ 2 ••a 10. pre e; e o

nařízení a předpisuje ohledně topičů vysvedčelll zpusobllostl buď. od sk?ly
v

technické, od zkušební komise, státem zřízené, neb od spolecnostl od statu.
autorisované.

motorech.

§ 9°·
Pro stroje plynové, vzduchové, petrolejové a pod.
silami živelními hnané a bez hluku pracující motory, platí
totéž, co bylo shora ustanoveno v příčině kotlíků čili zcela
malých kotlů. K postavení strojů hnaných silou plynovou,
jež pracují s hlukem, potřebí jest svolení úřadu stavebního.
Povždy budiž příhodné opatření učiněno, aby se odváděly látky, jež při spalování se vyvinují.
m)

Uie-

r.

různých

Opatření

vodou.

§ 91.
stavbách a přestavbách budiž o dostazdravé vody pitné všemožně postaráno
založením vlastní studně.
Studně buďtež zakládány nejméně na vzdálenosť 6 m
od stok odvodních, od žump aneb nádržek pro odpadky.
Vyzdívka studně budiž, kam až sahá vodá, suchá,
odtud pak nepromokavá a musí provedena býti až k pří
klopu studně Z materiálu dobrého a nerozpustného.
Vyzděná studna budiž nahoře opatřena silnými kamennými deskami nebo dřevěnými krytem a budiž zaří
zena tak, aby se mohla provětrávati, avšak aby do ní
z venku nemohla vnikati nečistota.
Majitel domu povinen jest studni dle potřeby dáti
vyklízeti, čerpadla v dobrém stavu chovati a též o ča
stější čistění vodovodu svého přiměřenou míti péči.
Odtok pro vodu přebytečnou bu.diž zařízen, pokud
možno na nejkrajnějším konci a na nejvyšších místech
stoky.
Při nových
tečné množství

n) Ch o dní k y.

§ 92 .
Kdykoli se v městech a městečkách staví nový dům,
jest stavebník povinen podél domu svého na straně ve-
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řejného prostranství neb ulice na vlastní útraty zříditi
chodník, k tomu účelu potřebné upravení niveau provésti

a chodník až do dne, kdy se obci odevzdá, v stavu zcela
dobrém udržovati.
V jaké šířce, jakým spůsobem a z jakého materiálu
chodník zříditi se má, ustanoví stavební úřad podle místních poměrLl.
Chodník dle předpisu znzený přejde ve vlastnictví
obce, která povinna jest převzíti jej nejdéle za rok, ač
nebylo-li do té doby v provedení jeho shledáno žádné
vady.
Při přestavbách lze použíti ka~enů nebo desk kamenných z chodníku posavadního, pokud je nedala položiti obec; stavebník jest ale povinen kameny a kamenné
desky, jež stavební úřad uznal za n.epotřebné, nahraditi
materiálem, který stavebním úřadem pro zřizování chodníků na tomto místě ustanoven byl.
Ustanovení o zřizování chodníki't není veskrze jasné. Z první věty § 92. vysvítá,
ze zřízení chodníku nařízeno b),ti může pouze při provedení novostavby, ve větě
čtvrté činí se však též zmínka o způsobu zřízení chodníku v pádu p,~estc!vby, aniž
by však v případu takovém povinnost zřízení chodníku výslovně byla předepsáI}a.
Poněvadž ustanovení tohoto § 92. jest vůbec výminečné, vztahujíc se pouze k j istym
druhům staveb a to jen v městech a městečkách, musí platnost jeho zptlsobem
obmezujícím (restriktivním) se vykládati, a dle toho dlužno po'v innost stavebnílca~
zříditi chodník. obmeziti výhradně na připady nové stavby. Při tom však nesmí se
přehlédnouti, že dle zásady, vyslovené v pozn. 2. při § 27. taktéž za l~ovostavb;t
považovati dlužno úplné zbourání starého stavení a vystavění nového na Jeho miste.
S tímto náhledem dá- se jaksi srovnati též nejasné znění čtvrté věty tohoto § a vysvětliti tím, že slovem »přestavba« měl zákonodárce na mysli právě případ vystavění nového stavení na místě staré budovy, a nikoliv »pi'esta'vbw( v technickém
smyslu toho slova, kterou dle definice v § 27. obsažené rozumí se po~thé odstranění,

posttmttí neb t1ym!?dní hlavních

částí

staré budovy.

.,

Další otázka však jest, nastává-Ii stavebníku povinnost, zříditi novy chodmk
i tehdy, je-li před domem již chodník starý, který však přeměněn b)rti má., Ustanovení obsažené ve čtvrté větě, že po případě i kamene ze starého c.hodmku ku.
zřízen{ nového použito býti může, zdá se nasvědčovati úmyslu zákonodárce, po;
vinnost stavebníka i v tomto směru rozšířiti. Uvážíme-Ii však, že příkaz takovy
v přítomném článku výslovně obsažen není, že dále ustanovení čtvrté věty téhož
článku má v úmyslu ponechati stavebníku možnost, materiálu ze starého chodníku,
zřízeného nikoliv obcí, n)'brž majitelem domu, tedy po případě jím samým, k založení nového chodníku upotřebiti a že výminečný předpis celého § 9 2 . striktně
vykládán býti musí, jsme nuceni, rozhodnouti se pro náhled, že stavebník jest povinen v případu novostavby zříditi chodník jen tenkrát, jestli před dotyčnou budovou
již chodníku nestává. Náhled ten opírá se též o positivní předpis § 22. ř. st., dleněhož zřizování dlažby obci přisluší, jakož i obdobné ustanovení § 57· řádu stav.
z 1 86 4., dle kterého chodníky v městech venkovských zaklád~ny býti maj~ tu, kd.ejich posavad není. Hodlá-li tedy obec chodník před novym domem prestavětl,
musí to učiniti svým vlastním nákladem; přestavěni takové může podmíněno býti
požadavky kommunikace neb dobrého vkusu, nemusí však provedeno b),ti ihned,
zvláště pokud stávající chodník potřebám veřejn)Tm vyhovuje. Chce-li však majitel
.ového domu na místě starého chodníku zříditi chodník nový, ozdobnější, pro-

strannější neb z látky lepší, může to ovšem s povolením stavebního úřadu učiniti

a. y tom případu v má právo, upotřebiti částečně látky ze starého chodníku, pokud
t,Yz od obce z.alozen nebyl. T~nto smysl dlužno asi přiložiti ustanovení čtvrté věty
§ 9 2: , naproti tomu nebude vsak lze obci vynutiti na stavebníku zřízení chodníku
noveho na místě starého, poněvadž určitý příkaz toho smyslu v zákoně vysloven není.

o) Kolny, stáje, zásobárny a pícníky.

§ 93·
Kůlny, stáje, zásobárny a pícníky, Jez se zřizovati
mají při budovách obytných, buďte z pravidla stavěny
v týž spůsob, jakým jsou vystavěny budovy obytné;
kolny se všech stran otevřené mohou však netoliko při
domech, jež jsou zřízeny ze stěn dřevěných aneb hrázdě
ných, leč i při qomech jinak vystavěných podepřeny býti
o sloupy dřevěné, potřebí pak toliko, aby stavení obytná
a hospodářská na straně obrácené ku kolně chráněna byla
příhodnými zděmi proti ohni.
Stáje nesmějí výpary svými na obtíž býti místnostem
obytným, dlužno tedy zřizovati je tak, aby se až nad
sti-echu -mohly provětrávati a aby močka dala se zúplna
odváděti. Stoky odváděcí mají býti spůsobem řádným
založeny a vŠHde, kde okolo vedou stoky uliční, ústiti
buď do hlavní stoky uliční, nebo do mrvišť aneb žump
k domu náležejících.

V stájích (konírnách) hostinc..J neb hospod zájezdných
žlab, býti nejprostranstvím,
Jest-li v konírně místo toliko pro· jednu řadu koní, má
býti široká alespoň 2·25 m a je-li konírna určena pro
dvě řady koní, budiž chodba střední alespoň 2·8 m široká.
Podzemní stáje buďte stavěny podle pravidel vytknutých v S 64. v příčině stavění dílen podzemních, rampa
k nim vedoucí musí býti střechou a zábradlím opatřena.
má~ prostora pro každého koně, včítajíc i
. méně 3 m dlouhá, chodba pak za tímto

Stáj; a chlévy, jakož i komory na píci (picníky) mají míti strop před ohněm
be.zp.ečny. (Srov. § 30. stav. ř. z r. r864.) Dlažba a stoky ve stájích mějtež d~sta
tecny svah a buďte zřízeny ze hmoty dosti pevné a nepronikavé, aby se zamezil~
prosakování půdy a zdiva. (§ 6r. stav. řádu pro Prahu a předměstí.)

p) Stodoly, sýpky, zahradní domky, sustrny,
p a zde r n y, ci hel n y a v á pen n é pec i.

S 94·
Stodoly a sýpky z pravidla buďte stavěny z plného
zdiva, při větší délce zděmi až nad střechu přehraženy
a způsobem před ohněm bezpečným kryty.
Nestavějí-li se způsobem tímto, zvláště však mají-li
míti stl-echu šindelovou neb slaměnou, buďtež mimo osadu
od sebe přiměřeně vzdálené tak umístěny, aby podle jich
vzdálenosti a daných poměrů nebylo třeba obávati se nebezpečí pro jiná stavení.
Otvory průvětrné na stranách hraničících na sousední
budovy anebo na jich dvory nedovolují se.
S 95·
Zahradní domky samy o sobě stojící, kuželníky, krámy
a podobné stavby, ač netopí-li se v nich, též amerikánské
lednice mohou veskrze ze dřeva býti zřizovány.

S 96.
Sušírny, pazderny, cihelny a vápenné pece buďte zakládány v náležité vzdálenosti od stavení obytných a hospodářských a stavějí-li se na blízku silnice, musí jich
topení od silnice alespoň na 10 m býti vzdáleno.
Hvozdy, v nichž se slad suší, mají se důkladně sklenouti, místo dřevěných lísek

mají se zříditi lísky drátěné neb plechové a místo dřevěných hřebenů na valachu
u lísek hřebeny ze železa. Pece nebo pekárny, z kterých by mohl vyjíti oheň,
z venku k stavením zcela neb z části přistavovati, budoucně již se nedovoluje.
Pakli by pece takové v městech se ještě někde nalez:lly, budiZ na to naleháno, aby
se bez průtahu odklidily, a k tomu působeno, aby se pece nové zakládaly v kuchyních pod ohništi, aby dvířkami ze železného plechu se opatřily a aby topení
na každý způsob bylo postaveno jen pod klenutím, které jest náležitě opatřeno
a před ohněm bezpečné. (§ 49. stav. ř. zr. I864·)
Pazderny na sušení lnu a konopí mají se přeložiti z osad docela ven. (§ 47·
téhož zákona.)

r) Pl y n

O

vod y.

S 97·
Trubky plynové zazděny buďte až po výši svítilny
uliční, trubky pak, jež jsou ustanoveny k tomu, aby dům

uvnitř osvětlovaly, musí býti zapuštěny, nesmej1 se s dře
věnými čásťmi budovy stýkati, všeliké' pak rozvody buďte
s největší opatrností prováděny.

S 9 8.
Plynoměry postavovati v místnostech, které
slouží ke spaní, není dovoleno.

závoveň

Kladení plynovodů obstarávati mohou pouze živnostníci úředně koncesovani.
(Srov. pozn. I. 3. § 50.) Plynoměry nebuďte umísťovány na blízku topení. (Srov.
ř. pro Prahu a předměstí.)

§ 98. stav.

ČáSt

O

provádění

v.

staveb za podmínek

ulehčujících.

S 99·
Provádějí-li se stavby v obcích, která z té příčiny,
že domy v nich položeny jsou porůznu nebo z důvodů,
že obec vzdálena jest od míst, kudy béře se hlavní proud
obchodu nebo z jiných důvodů, zakládajících se na poměřech hospodářských, domáhají se toho, aby usnadněna
byla ustanovení obsažená v částkách stavebního i-ádu
svrchu položených, mohou se připustiti úlevy vytčené
v SS 104- 11 4.

S 100.
Za povolení úlev

těchto při provádění

ž~dati

staveb

může:
I.

výbor obecní, a to
a) buď pro celou obec, buď
b) pro jednotlivé části její určitě ohraničené; nebo
2. stavebník, a sice v každém případu zvláště pro
jednotlivé stavby, jež se zříditi mají v poloze osamocené
a v příčině jichž by neměla průchod ustanovení daná v následující částce o průmyslových stavbách osamocených.
Za osamocenou pokládá s e poloha, když každý bod
~akové budovy nebo skupiny takových budov vzdálen
Jest od budov sousedních nejméně na 20 m; prostora
k osamocení určená, v niž počítány buďte silnice veřejné
5
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i

řečiště řek

anebo jiných vod, musí býti a

zůstati

ne-

zastavěna.

SlOl.
Úlevy v provádění staveb, jež se připustiti maj.í pr;>
celou obec aneb pro jednotlivé její části určitě ohramčene,
povoluje ve srozumění s c. k. místodržitelst~ím výbor
zemský, vyžádav si dobré zdání výboru, o~;esn.lho. ,
Usnesení obecního výboru, že se ma zadatI za ulevy,
budiž prve v obci veřejně vyhlášeno s tím doložením, že
údové obce mají toho na vůli v nepřestupné lhůtě 30 dní
učiniti proti tomu námitky, ač mají-li jaké. .
,
Námitky tyto buďtež vzaty na uváženou Jak v dobre~
zdání výboru okresního, tak i při konečném rozhodnutI.
Obvod pro úlevy v příčině předpisu řádu stavebního na;,ržený, buď zn~
zorněn zvláštním plánem situačním !leb vyznačen v obecním planu polohy. PIan
tento buď v ustanovené lhůtě 30denní vyložen k veřejnén;u nahlédn~~:.. - v
v,
2. Fl"ávo činiti námitky proti o usnešení obecního ~ybor~ vvXrl~me ulehc,enr
stavebních přísluši nejen vvlasflníkum budov a pozemku v t~ prz;,me ,dotkn?Jtých,
nýbrž členům obce vůbec. Clenové obce jsou vedle § 6. obecmho znzem pro Cechy
ze dne 16. dubna 1864.
I. Příslušníci, mající y obci právo domovs~,é; . ,
,
2. společníci obce, t. j. osoby do obce neprlslusne, ktere
a) mají v obci nějakou usedl,.?st,
."
.'
b) které v obci samostatnou zivnost prOVOZUJI a Z m neb ze sveho duchodu přímou daň platí a zároveň,: o?ci ,by~Ií.
,..
,
Korporace, společnosti živnostenské a akc~ove ~alvezl taktez me~!. společmky
obce mají-li v obci usedlost neb platí-li tam dan .z vydelku nebo Z prlJmu.
Námitky podány buďte písemně u obecního vyboru.
I.

S 102.

°

Úlevy takovým způsobem (podle S I I.) povolené
platnost mají na dobu 10 let nejblíže následujících, na~ež
budiž nové usnesení výboru obecního vyvoláno a o nem
způsobem ustanoveným v § 101. znova rozhodnuto.
Obecní výbor má však mezi touto dobou vždy na
vůli, vzdáti se úlev povolených a učiniti usnesení, aby
v obci, pokud se týče jednotlivých částíc? ?b,ce ~~tano
vení řádu stavebního užíváno bylo bez vsehke vYJ1mky;
v případu takovém budiž to výboru zemskému prostřed
nictvím výb?ru okresního oznámeno.

§ 1°3·
Úlevy, jichž se domáhá jednotlivý žadatel za povolení k stavbě, povolují se usnesením výboru obecního,
který při tom jest povinen, podle S 47. tohoto řádu stavebníhomíti pi-edevším zření k ohledům veřejným a úlevy
odepříti v případě, kdyby polohu nebylo lze pokládati
za osamocenou, nebo když zamýšlená stavba navrhuje se
v mezích schváleného plánu upravovacího, v němž by
stavbou takovou stala se nějaká změna.
O každém usnesení obecuího výboru, jímž pro jednotlivou stavbu povoleny byly úlevy v příčině užívání řádu
stavebního, budiž bez prodlení výboru okresnímu věděti
dáno.
Okresní výbor má pravo a povinnost, usnešení výboru obecního v pncme
ulehčení stavebních zrušiti neb změniti, není-li stavení, jehož se týče, v poloze isolované, zákonem předepsané neb jestli navržená stavba odporuje schválenému plánu

regulačnímu.

S 1°4·
Za povolení ku stavbě může se u představenstva
obecního ústně žádáno býti ve způsobě protokolu.
Stavební plán, podaný ve výkresu dvojím (§ 3 I .),
nemusí sice býti přesně zhotoven podle toho, co stanoví
§ 32 ., na všechen způsob ale má býti zdělán tak, aby
bylo lze co nejzřetelněji v něm rozeznati polohu stavby
na všechny strany, rovinnou výši staveniště _a přiléha
jících tříd, ulic aneb cest, přední prllčelí budovy a celé
jeho vnitřní rozdělení a rozměry.
Vyšetřená čára stavební a výška rovinná buďte v protokole o místním ohledání (SS 35. a 36.) popsány, před
početím stavby vytýčeny a osobou stavbu vedoucí zevrubně zachovány.
Vyšetření čáry

stavební a niveau může předsevzato býti současně s komisí

stavební.

§ 1°5·
Stavebník a ti, kdož stavbu vedou, každým způ
sobem ručí za dostatečnou pevnost stavby, co pak se
týče toho, jak silné a z jakého staviva mohou se zdi zři
zovati, platí ustanovení tato:
5*
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1. Zdi nejm éně 45 cm silné mohou se zřizovati z lomeného kamene aneb ze zdiva smíšeného, co hlavní pak
zdi v pokojích, jež nejsou hlubší nežli 6· 5 m, mohou ,!,e
dvou hořejších patrech mít~ stejnou , tloušť, 45 ~m: ~ p:~
zemku stavení dvoup atroveho mUSl hlav11l zed, je-ll znzena z kamene lomeného nebo ze zdiva smíš eného, nejméně 60 cm býti silná. Zdi, jež jsou slabší 45 cm buďtež
pokaždé zřizovány z pálených cihel.
2. Ohradní zdi domů přízemkových , jakož i nejhořejšího patra domů vyšších mohou. býti. 45 cm :i~né, ač
jsou-li dělány z cihel pálených a nejsou-ll jednotllva patra
ve světlosti vyšší Hí metrů.
3. Jak zvenčí tak i uvnitř dovoleno jest zřizovati
vyzděné aneb hlínou vyplněné stěny hrázděné nebo dře

věné.

4 . Příčné stěny mohou se dělati z jakéhokoli staviva ; jsou-li však k tomu určeny, aby se jimi byty od
sebe oddělovaly , třeba jest, aby byly zřízeny buď z plného
zdiva ztlouští 15 cm, buď z vyzděných stěn hrázděných.
5. Tam, kde v bezprostředním blízku se topí, budiž
vždy užito zdí a jsou-li v nich komíny, mějtež sílu alespoň 45 cm.
6. Aby každý dům byl pro sebe uzavren, a jde-ll
o domy, jich průčelní nebo poboční strana má více než
25 m zdélí, aby každá část domu zdélí 25m pro sebe
byla uzavřena, potřebí jest vystavěti ochranné zdi proti
ohni a je z pálený ch cihel zříditi tak, aby byly, včítajíc
i pilíře , nejméně 15 cm silné a aby nad střechu na všec~
místech nejméně I 5 cm vysoko vynikali; skrze takove
zdi nesmějí se vésti žádná dř eva ani komunikace, leč by
opatř eny byly železnými dvířkami, aniž se dovoluje, beze
zvláštního povolení dělati v nich otvory stranou k mezím
sousedním.
Při1ehá-li dvé nebo více stavení k sobě , dovoleno
jest zříditi pro ně sp olečnou zeď proti ohni.
7. Také zdiva z betonu aneb z jiné hmoty , která
byla uznána za způsobilou , užívati se může, ač mají-li
v

zdi takto zří zené tloušku ustanovenou pro zdi z cihel a
z kamene.
8. Úlevy tyto, jež povoliti možno co do zdiva a síly
zdí, nemají průchod, jde-li o budovy odbytné, které kromě
přízemku mají více než dvě patra (včítaj íc v ně i poloupatro čili mezzanin).
9. Budovy pi-ízemkové, které zaplavením nejsou ohroženy, mohou býti zřizovány také z cihel nepálených
(z vepřovic); v případu tom však třeba, aby základní
zdi vyhnány byly až do výše 45 cm nad povrch půdy,
pak nárožní pilíře i s mezipilíři, jichž by bylo poti'ebí,
až po krov zi-ídily se z kamene nebo z cihel pálených.
10. V krajinách, kde dobrého kamene k stavbám
anebo dobré látky k cihlám páleným anebo k vepřovicím
není, anebo kde by takové stavivo z daleka pl-ivážeti a
proto příliš draze platiti se musilo, aneb konečně, kde
stavba di-evěná dá se omluviti poměry podnebí aneb způ
sobem provozované živnosti, mohou se budovy obytné
a hospodái-ské stavěti ze dřeva; stavení taková buďte
však pro větší trvanlivost stavěna na podezdívku, která
aspoň 60 cm nad povrch země vynikati má.

§

106.

• •

Zřizování střech šindelových, prkenných a slaměných
mllže se dovolovati v pi-ípadech, kde by z příčiny místních poměrLl nebylo ti-eba opatření jiného; dlužno však,
aby v budovách takových komíny a topeniště byly vždycky
stavěny z cihel nebo kamene, aby půdy položily se vrstvou
rumu 8 cm vysokou a nad ní lepenicí 6 cm tlustou nebo
dlaždicemi z cihel, a aby stavení hospodái-ská, zejména
stáje odděleny byly od budov obytných ochrannou zdí
. proti ohni vynikající nad tyto alespoň o 30 cm.
Převislé střechy bez žlabů jsou dovoleny.

§

107·

Příbytky na půdách zřizovati dovoluje
ve střední své části alespoií. 2'25 m a na
dech alespoň l' 5 m světlé výšky míti, od

se, musí však
nejnižších bostřechy i od

7°
půdy způsobem před ohněm bezpečným býti odděleny
a zřízeny tak, aby byl přístup k nim možný po schodech
před ohněm bezpečných, vedoucích přímo do příbytku
podkrovního. V domech ze zdí hrázděných mohou se
takové příbytky podkrovní připustiti jenom tehdy, nejsou-li

k ulici, silnici aneb k náměstí, tím méně pak býti zvenCl
umístěny, nýbrž musí se přistavěti k jamám pro hnojůvku
{k žumpám) na dvoře.

tyto domy vyšší jednoho patra.
Lomenice (štíty) prkny pobité mohou se trpěti.
Schody mohou míti šířku I m a zřízeny býti ze
dřeva, ač jsou-li podklenuty nebo na spodní straně alespoň
zapaženy nebo štukovány.
Dřevěné schody neklenuté a ohnivzdorně neuzavřené
mohou se připustiti toliko v budovách přízemkových.
K ohnivzdornému uzavření schodů na půdě může se
výjimkou užívati též dveří dřevěných, ač jsou-li s obou
stran železným plechem pobity.

Stodoly a kůlny buďtež stavěny co možná vzdálené
od budov obytných a hospodářských, a nebylo-li by to
možno, buďtež od budov těchto odděleny zděmi ochrannými proti ohni. Dřevníky umístiti lze též v kůlnách dře

§

108.

Jednotlivé příbytky mají, jsou-li stropy rovné, alespoň
2' 50 m ve světlosti býti vysoké a nesmějí v čáře vodorovné býti děleny na části vrchní a spodní.
Nejsou-li stropy rovné, budiž výška tato poměrně
vypočtena. (64 ad 1.)
Okna pHbytků mějtež nejméně 75 cm zvýši a 50 cm
zŠíří.

§ 1°9·

Balkony, galerie a arkýře mohou i se spodkem stavby
býti veskrze ze dřeva a netřeba k nim, ani také k pří
střeškům žlabů přidělávati.

S 110.
Sklepy, jež mimo stavení, ne však pod veřejným
prostranstvím aneb cestou vozovou, založeny JSou pro
obyčejnou potřebu domu neb hospodářství, mohou také
míti přikrývku pouze dřevěnou.

§

111.

Záchody mohou se mimo budovu a ze dřeva zřizovati,
nikdy však nesmějí státi v průčelí budov, obráceném

---~

~-

-

S II2.

v~ných.

§

II3·

V stájích a pícnicích dostačí, když se
lepenicí toliko 8 cm vysokou.

§

půdy

položí

114·

Ustanovení daná v pncme stok, žump, hnojišť a
m~višť (§S 79 a 80.) a v příčině chodníků (S 92) nemají
pruchodu v obcích aneb v určitě ohraničených částech
obcí, jímž bylo povoleno provádění staveb za podmínek
ulehčujících.
Č á s ť VI. ~

O stavbách prlímyslových.

§

II5·

Stavbami průmyslovými rozumějí se všeliké stavby
k účelům továrním živnostenským aneb obchodním. Dle
polohy své roztřiďují se stavby průmyslové:
a) na takové, jež nestojí o sobě, nýbrž uvnitř uzavřených částí města neb místa,
b) na takové, jež stojí o sobě, tedy mimo uzavřené
části města neb místa.
Které stavby průmyslové zřízeny býti mohou v poloze isolované a jaké při tom opatrnosti šetřiti jest, rozhodne úřad stavební, slyšev úřad zdravotní, pokud se týče
lékaře ve veřejné službě postaveného.
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I. Úřadem zdra,votním jest úřad obecní, totiž obecní představenstv.o, neboť obcí
policie zdravotnÍ. (Srov, § 28, odst. 5. obecního zřízení pro Cechy ze dne
16. dubna 1864.)
2. Dříve než se vydá povolení ku stavbě budov průmyslových, musí právoplatně rozhodnuto býti o povolení k provozování dotyčné živnosti, po případě musí
výrobárna živnostenská býti schválena a sice politickým úřadem živnostenským.
(Srov. § 39. ř, star.)
3. Snahou úřadu stavebního a zdravotního budiž, aby závody průmyslové, které
zdraví neb veřejnou bezpečnost ohrožují aneb okolí v znacné míř e obtě ž ují , zakládány byly vždy opodál měst a uzavřených míst, tedy v poloze isolované. (Srov_
§ III. odst. 8. stav. řádu pro Prahu a předměstí a § II7. odst. 8. tohoto zákona).

přísluší

S 116.
Budova průmyslová neb skupina budov prllmyslových
nalezá se tehdy v poloze isolované, jest-li každý bod
vzdálen od jiných budov aneb od hranic sousedních nejméně na 25 metrů.
Šířka silnic, prostranství neb vod, uprostřed ležících,
budiž v to čítána.
Hraničí-li továrny bezprostředně s továrnami stejného
druhu, stačí isolační prostora lom široká.
Prostora isolační žádným způsobem nesmí býti zastavěna a musí tak i na příště zůstati.

S 117·
Následujících předpisů a opatrností dlužno šetřiti pří
všech stavbách průmyslových a jest i stavebník i stavbuvedoucí zodpovědným, aby jich náležitě bylo šetl-eno.
1. V každé budově prllmyslové, která obsahuje více
než jedno patro přízemní, zřízeny buďte ohnivzdorné rovné
schody ochranné, ve zvláštním zděném schodišti pod ohnivzdornou krytinou umístěné, který'mi možno ze všech
místností přímo z budovy ven vystoupiti.
V továrnách rozsáhlejších zřízeno budiž více takových schodů a to v ten způsob, aby žádný bod v továrně
nebyl od schodů ochranných vzdálen více než na 40 m.
Nejsou-li takové schody určeny pro více než 50 osob,
mějtež šířku

1·25

m.

°

Pro každých dalších 5 osob budiž šířka schodů
zvětšena vždy o 0.5° m, anebo budiž zřízeno poměrně
více schodll ochranných.
'

2. Místnosti průmyslové, v nichž se vyvíjí pára, koulaneb prach, obtížné výpary a zlý zápach, zařízeny buďte
tak, aby sousedstvo nebylo jími obtěžováno.

3· Odvádění tekutin nečistých a smrdutých dějž se
tak, aby okolí tím netrpělo a půda jimi neprosákla. Potřebí tedy, aby takové nečisté a smrduté splašky před
vpouštěním do stoky vyčistěny byly způsobem, jejž úřad.
zdravotní prvé byl schválil.
Užívání veřejných, pro výkaly určených stok k odvádění splašek může se zakázati, shledalo-li by se to závadným.
Kana1isace řídiž se obecnými pravidly v té příčině
danými.
Co se týče ' zřizováví komínů továrních a obyčejných,

rovněž i zřizování výhní a kotláren, platí pro budovv
průmyslové totéž, co ustanovuje tento řád stavební v
83· až včetně do S 87.

SS

5· Kdyby odváděním páry pi'"ebytečné zvláště pří
vypouštění jí, sousedstvo bylo obtěžováno a nebylo-li by
z příčin zdravotních možná, vypouštěti ji do stok pro
výkaly, tedy budiž vypouštěna jiným zp{lsobem přimě
řeným.

6. O záchody a pissoiry dobře ventilované, v poloze
přiměřené, postaráno budiž v ten způsob, aby vždy pro
30 osob zřídil se alespoň jeden záchod a aby záchody
byly od sebe odděleny podle pohlaví dělníků.
7· Rovněž budiž opatřena zdravá voda pitná dle
a 'pečováno o to, aby na vhodných místech postaveny byly nádržky na potřebné množství vody a umístěno hasičské náčiní, kteréž úřad v každém jednotlivém
případě ustanovÍ.

S 9I.

8. Průmyslové a živnostenské závody provoz ovací,
které by zdraví aneb veřejnou bezpečnost ohrožovaly,
aneb o~olí o~těžovaly, uvnitř měst, městysů a uzavřených
osad znzovatI naprosto se nedovoluje.
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Ostatně se stavební tento řád nedotýká předpisů,
zákony živnostenskými daných o tom, čeho ' jest ti-eba
ku zvláštnímu povolení závodů provozovacích při různých
živnostech.

§ II8.
V příčině staveb průmyslových, které dle S 116.
nenacházejí se v poloze isolované, platí obecná ustanovení tohoto i-ádu stavebního, povolují se však následující
úlevy:
I. Ustanoviti tlouštku zdí a sílu všech konstrukcí
zůstaveno jest stavebníku a stavbuvedoucímu, kteří dle
S 119. a) a b) ovšem ručí za úplnou bezpečnost; v pří
čině té upouští se tedy od toho, co předpisují §§ 54·,
55., 7 2 . a 73·
Stavební úřad má však právo žádati, aby podán byl
důkaz, že stavba jest náležitě pevná a trvanlivá.
Budiž tedy při stavbách ' tohoto druhu úplně tak se
zachováno, jak to nařizují §S 27· až 49·
Při stavbách těchto se dovoluje, aby se mohly zi-izovati příčky dřevěné, ač nejde-li o místnosti, v nichž se
pracuje ohněm aneb kde se chovají zásoby předmětú
snadno zápalných.
3. V příčině počtu a zařízení pater, pak konstrukcí
stropú s jednoduchou podlahou prkennou bez zásypu a bez
omítky, rovněž také co se týče toho, může-li se vazných
trámú krovových použiti zároveň co trámú stropních zvláště pokud jde o stavby mlýnské a jiné stavby podobného druhu, - může úřad stavební v mezích ustanovení § 72 . podle něhož celá budova nemá býti vyšší
nežli nanejvýše 25 ' m, povoliti všechny úlevy, jichž jest
potřebí k provozování závodu, ač mohou-li úlevy tyto
dle poměrů místních a z ohledů veřejných vůbec býti
pHpuštěny.

4. V pi-Íčině bytů vlastníka, úředníkLl a dělníků platí,
jak samo se rozumí, to, co tento stavební řád ustanovuje
v příčině bytů vúbec.

S 119·
o stavbu budovy průmyslové, která dle S 116.
v ~oloze isolované, též při pozdějším rozšíření
neb prestavbe budovy takové, dostačí, když k žádosti za
p~vole?í. k s~avbě, přilo~í se plán polohopisný, ve kterém
ma by ti ~da,n ~z~~I,ad111 ry~ ,cel~ .~tavby i jednotlivých
~u~ov. k ,111 n~~eZejICICh s uda111m JejIch určení, pak oznacent, jake majl pozemky v knize pozemkové i v katastru
dále s~u~edl:í hranice s budovami nejblíže položenými
a s udantm jmen vlastníků dotyčných, konečně kanalisace
navržená k odvádění odpadkú a tekutin.
Všecka ostatní ustanovení tohoto řádu stavebního
mějtež v př~čině staveb těchto platnost obdobnou
aě
p~kud se v nich ničeho nemění ustanovením tímto a ~řed
plSy následujícími a sice:
1. Při stavbách těchto múže stavebník dle libosti
sobě vybrati zpúsob konstrukce i staviva.
Za náležitou pevnosť a dúkladnosť stavby ručí:
a) stavebník bez ohledu na jakousi dobu určitou'
b) ~tavbuvedoucí, po případě osoby, jež stavbu vedou
až ?,o te doby, kdy úředním vyřízením dle § 124. udělí
se radné povolení k užívání budovy.
2: Kro~ě vochranných schodú ohnivzdorných dovoleno .Jest pn techto stavbách zřizovati dle potřeby též
vedlejšJ, scho~y dřevěné a v místnostech, které vlastně
nesl.ou~1 za ~ll:ly, ane? kamž ~stupuje se' jen občas (nebo
v~.ntchz. zdrzuje se jen .maly počet osob), mohou též
znzovatI se schody dřevěné.
Aby se. zřizování schodů usnadnilo, mohou schodiště
~tav~n~ býti též na zevnější straně budovy v prostoře
Isolac111.
): Dále jest sice dovoleno v budovách takových vystavetI pat,ra~.v 'p'oč~u libovolném, celková však výška budovy nema Cll1:tI VIce 25m, i budiž ve všech prostorách
t~varny postarano o náležitou ventilaci přiváděním čerst
veho a odváděním zkaženého vzduchu; místnosti pak,
~de-1i
naleza~ se

v

77

v nichž dělníci po delší dobu jsou zaměstnáni, zanzeny
buďtež tak, aby vnitřní jich výška přiměřena byla počtu
dělníkú a zpúsobu práce, nikdy však aby nečinila méně
3 metrú.
4. Všechny zdi budov těchto na venek, hraničící
s ulicemi veřejnými, buďtež provedeny zpllsobem ohnivzdorným.
5. Má-li se státi změna ve způsobu stavby, aniž by
se při tom stala odchylka od plánu polohopisného dle
tohoto S pr-edloženého, budiž se zachováno podle toho,
co nařizuje § 27. tohoto r-ádu stavebního.
Leč
v případu tom platí vše to, co bylo vyse
ustanoveno, po dokončené stavbě učiniž p ak o tom stavebník úřadu stavebnímu písemné oznámení, aby týž pří
slušné ohledání vykonal a dle § 124. věc vyřídil.
6 . Příbytky majetníka, úředníkú a dělníkú mohou se
t éž stavěti ze zdiva hrázděného, ovšem p ak s náležitým
šetřením toho, co stavební t ento řád stanoví v příčině
zúizování topení, komínú, kamen, ohnišť a jiný ch přístrojú k top ení.
PHbytky tyto, pi-iléhají-li přímo k dílnám, buďtež
od nich odděleny plnou zdí proti ohni ; též strana jejich
k ulici obrácená zřízena budiž z pravidla ze zdiva plného.
I. o ntčení z veden í sta lleb pn"tmyslo vzí ch. P ři s t avbách obyčejnýc h r učí za

d 2. V př~čině zařízen5 díle~ a místno_stí praco~ních platí ustanovení § 74 . zákona
ze dne 8. brezn~ 1885. c. 22, r. ~., kterym se zmeni! VI. oddíl řádu živnost e nské ho
ze ne 20, prosll1ce 1859, a ktery zní:
~a~dÝv.majitel ži,vnosti jest povinen, svým nákladem zříditi a udržovati všecka
opatre.ll1 pn pra~ovll1ch p;ostorách, strojích a pracovním náčiní, kterých vzhledem
ke ~ p~sobu, Jaky~ s~ou zivnost provozuje, nebo vzhledem k mís tnosti výrobní jest
pot;;b} k ochr.ane .zlvota a ~draví pracovníků pomocných. Majitel živnosti má.
z~las,t; o to peco;atl, abt stroJe,.. zař~zení závodní a jejich části, jako setrvačníky,
prenasky ~transmlsse), lozl?k<l; ,hndelu,. zdvihadla, kádě, kotly, pánve a pod. tak
byly v ohrazeny n~b? takovY~ll upra,:am~ ochrannými opatřeny, aby dělníci, konajíce
obe.~rele svo~ praCI, nemohli snadne by ti ohroženi. K povinnostem živnostenského
maJl~e ~e ~.atn t~ké po;ta~ati se, aby pracovní prostory po celou dobu pracovní dle
pomeru ZlVnostl udrzovany byly co možná světlými, čistými a prachu prostými
~by ,?~no~a v~duchu b~la vždy přiměřenou počtu dělníků a zařízením osvětlovacím'
J,:~OZ } PU;;Obl~OU proti nepříznivým účinkům škodlivých výparů, a aby zvláště
pn luce~nych zlvn,ostech provozování a vý.rob a, zařízeny byly způsobem kterým by
~,e ~drl1;vl pomocnych pracovníků co možná šetřilo. Rovněž majitelé žiV;lOStí dá.vaJl-h svym pracovníkům byt, nesměji k tomu věnovati místností zdraví škodlivých.

§

průmyslová budova dle § I 16. docela o sobě
zústave:-lO jest ~řadu stavebnímu, aby uváživ
~zd~lenost so~se~~lc~1 ~ral11c a stav budov nejblíže polozenych a maje tez zrel11 ke způsobu a rozsáhlosti odvětví
prúmyslového i k místním poměrům vúbec, učinil nález
o tom, zdali a pod · jakými výminkami múže se k tomu
svoliti, aby se upustilo od těch kterých ustanovení tohoto
řádu stavebního.
.

Není-li

pos~avena,

Č á s ť VII.

O

veřejných

řádné ve dení s t avby v první řa d ě stttvbuv edo1tcí, jin é pak oso by při s t avbě súč ast

něné j en po tud, p ok u d na ně zvlášt ní vi1w pad á . (§ Sl. s tav. ř. ) Tak zejmén a t éž
nIčení s tavebníka j est j en subsi d iárn í a po dmíněno p řím~'m pr ovin ě ním. Nap ro ti

tomu j es t odpovědnos t za pr ovád ění s taveb p růmysl ov)rch kro m ě osoby s t avbuved oucíh o v s tejné řadě r ozšířen a t éž n a osobu sto vebníka vůb ec (§§ 11 7·, u 8., II9·),
kterýž to úmysl zák on od árce dlu žno vysvětliti tím, že u p od nika tele závodů průmy
slových p oměrně větší intelligenci pře dpok l ádati m ožno, j edn 'lk tím, že mír a dovolenýc h uleh čení a odch ý lek o d b ěžných pravidel technických jest mn ohem ob sáhl ej ší a tudí ž i o dp ově dnos t za proved ení větš í ne ž při s tavbách obyčejných . T oto
ruč ení stavebník a vz t a huj e se k zachov ání zvláš tníc h p ře dpisů řádu s t av ebníh o pro
stavby průmyslové pl a tných a v odst. VI. podrobně uv edených, t e dy jmenovitě
k p řísnému d održení pl á nll a podmínek st avebních, k dodán í d obr é ho s taviva, k pevnému a řádn é mu provedení všec h pr ací s t avebních a obsahttj e též d1l s1ed7'!é oclpovédnosť za 'veške7'é jednání '!'l eb opom i111tti p od1é/wjící 1tstl.lnovením všeobecného zákon a tres t n íh o.
Ru čení s taveb níka j es t však co do d oby p řísn ěj s í n ež odpovědnos t sam é ho stavbuvedoucíh o neb oť není obmezeno co do času, kdež to s t avbuve do ucí .odpovíd á p ouze
až do schválení s t avby úřadem. Těmi t o zvláš t ními předp isy není vš a k vyl oučeno
ručení oso b tře tích při stavb ě průmyslové súčastněných, p okud něco zavinili, j ežto
doty čné us tanov ení § SI. st av. ř . , co ob ecn ě pro s tavby platné, těmito zvlašt ními
předpi sy zrušeno nenÍ.

120.

budovách, bazarech, skladech a pod.

.§
, J~:-~i,
:r~st~vlste,

121.

o budovy .:re~ejné, divadla, tělocvičny, bazary,
sklady a ]lne budovy trvalé aneb prozatímné,
Jez JSou k tomu ustanoveny, aby se v nich scházelo větší
m~ožstv,í_ lidí~ a j~~hž nelze počítati ani k budovám obytným
al11 ~ ~~vodum zlvnostenským a prúmyslovým 1 může stav~bl11 urad p.odle toho, v jaké poloze se nacházejí a ja~e~lO drv~hu J,sou!. ~ ~ezíchv zájmú veřejných a ohledú pohc~; P?za~ove ::C1l1~~1 opatrení výminečná v příčině jich
zanzel11, 1 b~dlZ pn takových budovách se zvláštní péčí
k !o~u hled:no, aby v případě nebezpečí požáru bylo
kazdemu mozno rychle se zachrániti.
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Při stavbě budov, v nichž podle jich ustanovení SGháZlva se větší množství lidí, buďtež, pokud v té příčině
nevydají se zvláštní ustanovení zákonná, kromě předpisů
tohoto řádu stavebního prováděná také policejní nařízení
v tomto ohledu daná.
V příčině zřizování a používání místností divadelních. Srov. divadelní řád ze
dne 25. listopadu 1850. č. 454 ř. z. a zákon ze dne 27. března 1887 č. 27 z. z. obsažený v »dodatku« č. IV.
. . , ••
2. O způsobu stavby a v~~třn~h~ zařízení ~ud.ov ur~enych pro tJere~ne. skoly
obecné a mištanské obsahuje pnslusna ustanovenI vynos mm. kultu a vyucovaní ze
dne 12. března č. 40. z. z. (Viz »dodatek« č. III.)

Č á

O dohledu k

S

ť VIII.

prováděni

šetřiti třeba

staveb a jakých ustanoveni
po skon6ené stavbě.

§

122.

Úřadové, jimž přísluší dávati povolení ku st~vb~m,
přihlížejte s přivzetím odborného znalce, kdykoliv Jde

o provadění soukromé stavby, k tomu:
1. aby se stavěti nezačalo a stavba neprováděla se
prvé, nežli se k tomu dá povolení, aneb byl-li v pravý
čas podán rekurs proti povolení, nežli příslušný vyšší
úřad povolení stvrdí;
v,
,
v,
2. aby začatá stavba až do ukonce11l sveho radne
postupovala;
.
3. aby se všude šetřilo čáry stavební a 11lveau;
4. aby stvrzený plán byl přesně zachován;
5. aby stavbu neprováděla osoba, která k tomu práva
nemá, konečně pak
6. náleží na úřad stavební, naříditi kde se má stavivo skládati, jalrož také učiniti všeliká jiná opatření,
jichž za příčinou provádění stavby šetřiti dlužno s ohledem
na policii bezpečnosti a policii silničnou.
Shledali-li by orgánové dozorčí, že pn prováděn~
stavby jedná se proti předpisům vytčeným v odstavcI
1., 3. aneb 4. tohoto S, mají o tom úřadu stavebnímu
dáti zprávu a zároveň zakázati ~alší, ~okračo~~ní v s~avbě
a teprve tehdy může se pokracova11l dovoliti, kdyz nev

dostatky' s~~eda~é. byly ?dstraněny, aneb když odchylka
pokud Jl pnpustltI lze, zakonným způsobem dodatně byla
schválena.
.vProv~~í-li se t~vba osobami, jež k tomu nemají práva,
budlz dalsl vede11l stavby zakázáno a zároveň o tom
úřadu živnostenskému oznámení učiněno.
Kdo by nařízeními orgánů dozorčích za stížena se
pokládal, může dovolávati se rozhodnutí stavebního úřadu.
Jde-li o to, co nařízeno jest v odstavci 2. má úřad
stavební právo, stavebníku uložiti peněžité ~okuty dle
S§ 128. a 129.
Bylo-li v povolení ku stavbě spolu také nařízeno,
aby ku zkoušení nosnosti některých konstrukcí provedena byla zkouška zatěžkací, budiž vykonána za příto
mnosti technického zřízence úřadu stavebního, aneb budiž
vysvědčením dotyčné továrny prokázáno, že byla náležitá zkouška již provedena.
Zkoušky takové mohou však i z nařízení úřadu stavebního býti konány, objeví-li se toho potřeba 'mezi
stavbou, nebo po jejím dokončenÍ.
Nák~a? za I!~ove?ení zkoušek zatěžkacích, jakož i výlohy vzesle s pnvzetlm znalce, zapraviž stavebník.
Úřad stavební má vésti dozor k provádění staveb svými technickými orgány •
nem~-Ii obec vlast~sh .orgánů dozorčích, má k tomu cíli ustanoviti odborné znalce'
po zakonu k .provadem staveb způsobilé a těm vykonávání dozoru svěřiti. (Srov.
§ I I 6.. ,stav .. r. pro P~ahu. a předměstí.)
• l!radove st:v.e~!u. neJsou povinni, kromě svých vlastních orgánů technick ých
slysetI do.brozdam Jmych zn3llců aneb bráti zřetel k dobrozdáním a vysvědčením
~d tako.vych osob vystavenym. (Rozh. správ. soud. dv. ze dne 22. dubna 188!.
c. 535.),

S I23·
, v Kd~ž ~est, stavba .skončena, n:á ,stavebník, pokud se
tyce praV11l nastupce Jeho, na sve utraty ihned zaříditi
čeho ~řebva, ~~y. v~el!ké stoky. a sklepy, jež nejsou více
k potrebe, tez 1 J1ne prohlubmy zasypány a srovnány
byly, aby z ulice odstraněn byl rum, všechna země a stavivo tam složené, též dřeva a vůbec všechny věci jež
zbyl~ z p:ovádě~í s~avby a, aby r?zkopaná aneb p~rou
chana dlazba ulIce 1 chod11lk a vubec vše, co v okolí

SI
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stavby prováděním JeJ1 zmeneno bylo aneb škodu vzalo"
opět v předešlý stav bylo uvedeno.

§

12 4.

Nově úízených aneb podstatně přestavěných budov,

bytů, místností obchodních, stájí, továren a dílen není
nikomu dovoleno dříve užívati, než úřad stavební, shledav,
že se řádně stavělo a' že místnosti, jsouce dosti vyschlé,
zdraví škoditi nebudou, dá povolení, aby se v těch míst-

nostech přebývalo aneb se jich užívalo.
Úřad nemůže však toto povolení učiniti závislým na
tom, aby též vnitřní zařízení a ozdobné úpravy byly dokončeny, nýbrž povolení takové má se vztahovati Jenom
k tomu, v jakém stavu nachází se stavba sama.
V osmi dnech po učiněném ohlášení, ku kterémuž
přiložen budiž plán dokonale upravený, má úřad stavební
vykonati místní ohledání, povolav kde potřebí k tomu
lékaře ve veřejné službě ustanoveného; o tom, co bylo
:shledáno, budiž protokol sepsán a v dalších 8 dnech po
vykonaném ohledání budiž o tom nález vydán.
I. Nešetření předpisu § 124. tvoří přestupek § 386. ob. zák. trestního, k!erý
zní: Kdo se ve městech a kde to jinde předepsáno jest, do domu neb do kra~u
nově . vystaveného stěhuje aneb jiným stěhovati dá, aniž vrchnost po předsev:~at.em
ohledání byla k tomu dala svolení, potrestán buď za ten přestupek pod}.e ;ozhcnyc~
okolností vězením ode tří dnů až do jednoho měsíce, anebo tlm, co CU11 pololetm

náje:' K ohledání nových domů a stavení buď vyslána místní komise, která složen.a
bud ze zástupce úřadu stavebního co řiditele, z technického úřadníka obce a z lekaře ve veřejné službě postaveného. Součas~ě s povo~enfm obýván! ~eb po:u~ívání
nových místností buď rozhodnuto o odchyl/cach a zmenach dodatecne komISI shle.cl aných a tytéž do plánů stavebních zakresleny.
, .
3. Domy nové, přestavěné a z části přistavěné mají nárok na osvohozent od dane
dle zákona ze dne 25. března 1880. č. 39. ř. z. jenž zní:
§ 1. Dočasné osvobození od daně z domovního nájmu, od třídní daně domovní
i od přirážek státních má místo:
aj když se nějaké stavení na nějakém pozemku, na němž prve nebylo stavě:lo,
znovu zřídí (nová stavba);
b) když se nějaké stavení až na zemi zboří a odtud, znovu vystaví (pře.stavění) ;
c) když se nějaké stavení. stavbou na ploš~, na }<:tere prvev ~;b~lo staveno, n«:bo
vystavěním patra, jehoz prve nebylo, Um zpusobem zvetsl, ze z toho vzejde
nový předmět poplatný (k přistavění nebo vyšší stavení) ;
tl) Když se celé částky stave?í, k ~žívání o sobě příhodné" až. t;a z:~i z~oří ne~o
některé patro v celé rozsahlosh strhne a. znovu vystavl ,(castecnc;. prestaven~).
§ 2. Ve všech těchto pHpadech ust~novuJe se ?,Svo~:)Qzem od .~an;, na dvanS"c!
let od té chvíle, když úřad dá po volem stavby UZlvatJ nebo se JI dnve skutecne
užije. Toto osvobození vztahuje se však v případech výše pod lit: c) a dl uvedených jenom k té částí daně, která vychází na předmět nově zř.ízepy. -: § 3· OSvv~
hození od daně státní nedává práva žádati za osvobození od Jinych bremen vereJ-

lllých, kteráž jsou držite10vé domů z příčiny držení domů povinni nésti. - § 4. Žádosti
."Za dočasné osvobození od daně z nájmu domovního a od třídní daně domovní
podány buďte k bernímu úřadu první instance nejdéle 45 dní po dostavění dom~
nebo části domu k užívání o sobě příhodné a na všechen způsob před užitím před
:mě tu v příčině kterého se žádá za osvobození od daně. Dojde-Ii žádost později,
-povolí se osvobození od daně, když se mohou příběhy skutečné neb poměry, jichž
'k prohlédnutí třeba, ještě zjistiti, jen na ten čas, který ještě nevypršel od Ihůiy
prošlé daně po podání žádosti nejblíže následující až do konce doby dvanáctiletého
·.osvobození od daně, vypočtěné vzhledem ke dni dokonané stavby. Rekurs proti
rozhodnutí, vydanému z příčiny žádosti za osvobození od daně, podati se může
dle toho, co ustanoveno v zákoně daném dne 19. března 1876 č. 28 ř. z. - Zákon
;tento ustanovuje pro rekursy a stížnosti z rozhodnutí úřadů finančních lhůtu 30denní,
pro stížnosti na nálezy trestní lhůtu 8denní. V případech zvláštního zřetele hodných,
může úřad, u něhož se má prostředku právnímu průchod zjednati, lhůtu prodloužiti.
Nařízení vydané c. k. ministerstvem financí dne 1. prosince 1880 Č. 140 fíšsk.
uík. 1~vádí v skutek zákon se dne 25. bl'ezna 1880 následovné:
K § 1. zák. ze dne 25. března 1880: Když se k nějakému stavení užije zdí
..se sousedními společných, nepozb.ývá tím stavení povahy domu přestaveného ve smyslu
zákona. Když se v néjakém stavení správy předsevezmou a když se uvnitř stavení
něco předělá, nechť byla stará střecha stržena čili nic a nechť byly zdi zvýšeny
neb nebyly, též když se části některého stavení rozšíří, nevzejde tím právo, žádati
:za osvobození od daně.
K § 2. odst. x. Osvobození od daně na dvanácte let počítáno a povoleno buď,
jak ohledně daně z nájmu domovního, tak i třídní daně domovní krom zvláštních
případů ode dne uŽÍvání domů od úřadu povoleného neb již dříve skutečně po.čatého. Za den užívání od úřadu povoleného pokládá se den v povolení jmenovaný,
kdy moh·o u lidé v domě obývati aneb se ho může užívati, nebyl-Ii však tento den
určitě pojmenován, pokládá se zaň počátek doby zákonem ustanovené aneb v místě
obyčejné, v kteréž jest dovoleno, v domě obývati neb ho používati, a nebyla-Ii
:taková doba o povolení k bydlení neb užívání pojmenována, pokládá se za ní den,
kterého bylo povolení toto vydáno. Doba nastalého skutečného užívání budiž při
hodným způsobem ustanovena a pokládán buď za ní v případě najmutí domu den,
kterého nabyla právní platnosti smlouva o nájem.
K § 2. odst. 2. Když jsou předměty, které byly od daně osvobozeny, nhležitě
.p ojmenovány, nebudiž čásť daně za celé stavení vyměřené, která vychází na před
měty nově zřízené, po čas povoleného osvobození od daně vybírána.
K § 4. odst. I. Žádosti za dočasné osvobození od daně z domovního nájmu
:a od třídní daně domovní podány buďte k bernímu úřadu první instance (k administraci berní, k berní komisi místní, k okresnímu hejtmanství) v jehož úředním
<obvodu leží stavení, jehož se týče, budiž pak podána žádosť za každý o sobě dolwnaný předmět, v příčině kteréhož se za osvobození od daně žádá, zvlášť o sobě.
Lhůty 4sdenní v § 4. zákona vyměřené, v kterou se dni poštovní dopravy i dny
nedělní a sváteční počítají, neňí dovoleno prodlužovati.
K žádosti přiloženo buď:
.u: vysvědčení úřadu stavebního, kterého dne stavba dotyčného předmětu dokončena byla;
lb) povolení ku stavbě;
c) plán stavby od úřadu potvrzený;
.d) povolení staveni obývati neb ho užívati;
.e) topografické popsání stavení.
.Žádosti, jimž tyto doklady přiloženy nejsou, buďte zamítnuty.
K § 4. odst. 2. Byla-li žádost podána, když lhůta v § 4. odst. I. vyměřená již
prošla, počne se osvobození od daně ode lhůty k podání žádosti nejprve následující,
-v příčině daně domovní zákonem ustanovené, v které daň k placení dospěje a skončí
se po 12 letech, kteráž se počítají od dokonání stavby, aniž se při tom má zřete!
k nařÍ7.ením v příčině chování v evidenci třídní daně domovní.
Je-li některé stavení věnováno j i5tému účelu a proto již daně sproštěno, musí
přece vyplněny býti podmínky zákona, kterých jest zapotřebí pro dočasné osvob ození od daně téhož stavení a sice pro případ, že by zvláš tní toto věnování po-
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minulo' podobným způsobem může se žádati za os,;,oboze.ní od. daně pro t.1.kovédomy, 'které při svém dostavění dani sice nepodléhají, avsak behem 12 let osvobozeni toho pozbudou.
O žádostech rozhoduje zemský úřad finanční a dále ministersvo financí .

S 12 5.
Stavební úřad má dozor nad tím, v jakém stavu nalézají se budovy již zřízené, týž bdí nad, tín:' a~y zá-·
vazky, vlastníkům domů zákonem uložene, presn: ?yly
plněny, pečuje o t?, aby o~stran~ny byl~. vady, ~e.z ?a
jednotlivých budovach shled~ a .Jez v za}I?u ~el eJnem
nebo z ohledů policie bezpecnosh odstramtI dluzno, llařizuje v případě potřeby vyklizení a zbour~~í. bud.ov n:b<;.
jejich částí, a náleží mu zejmen~: aby, U?1111~ vsemo~lla_
opatření proti možnému nebezpecl, hrozI-h dum sesutlm_
y

Byla-li příslušnými úřady z příčit; veřejnfch uznána
toho nevyhnutelná potřeba, aby takove stavem bylo ~cela
- pfestavěno, a neuposl;ch~~-l~ majetní~ ve l?ůtě Jemu
vyměřené rozkazu v te veCI Jemu daneho, ma se z. ve-i-ejných ohledů učiniti opatření, aby byl od soud~ )menován kurator, jenž by budovu tufo pr?,dal v .drazbe. veřejné; při tom však budiž tomu, kdo Jl ,k~upt1, ;t1oz:no
za povinnost, aby nová stavba podle planu schvalenych
ve lhůtě úřadem vyměřené byla provedena.
Totéž opatření budiž učiněno také ~ehdá,. kdy:ž jde
o domy dílČÍ, které jest zap~vězen~ r~zdelov~t1 ~ ~n tom
se ještě ustanovuje, že spor Jednot1tvych pod1lmkuv, o to,.
mnoho-li každý z nich má přispívati, aby c}latrny nebpro případ ohně nebezpečný dlUll podle potreby z ~e
řejných příčin uznané byl přestaven nebo znova vystaven,
nijak nepřekáží tomu, aby byJo ve sk,'_:tek uvedeno l:ařízení, které jim v příčině stavby uradem stavebl1lm
bylo dáno.
Ustanovení tato nedotýkají se práva, zeměpanským
podle zvláštních předpisů~ pi-ísluš~~íc~ho, dohlí-žeti a opaHení činiti v příčině dIvadel a J1nych budov
úřadům

veřejných.

1. Obecní úřad má dle potřeby, vždy však nejméně jednou do roka, předsevrlti
požární prohlídku všec h v obci se nalezajících stavení a budova odstranění shledaných vad naříditi. (Řád policie požární pro Čechy ze dne 25 . května 18 7 Č. 4S
6
zem sk. zákona).

2 . Držitel nějaké reality není z pravidla zavázán, zbořenou zed' neb ohražení
%novu zříditi, avšak jest povinen tutéž v dobrém stavu udržovati neb opraviti,
když ze zboření neb povstalé tím mezery sousedu jeho škoda povstati může.
Ostatně jest každý majitel povinen, postarati se o řádné uzavření prostol'y po
pravé straně hlavního vchodu a to, aby od cizího pozemku oddělena byla. (§ 85 .
8
občan. zákona).

3· Vlastník domu neb stavení nějakého jakož i každý, komu správa domu
neb stavení přísluší, povinen jest v pádu, že stavení zcela neb z části hrozí sesutím,
bez prodlení povolati stavitele za účelem ohledání a prozatímního zabezpečeni
domu. Shledá-li se později, že tato opatrnosť byla opominuta, avšak zárovel'í dle
nálezu znalce stavebního nutna, buď opomenuti takové potrestáno co přestupek
pokutou od 25 do 200 zL, třebas i sesutí nenásledovalo. (§ 38 1. ob. trest. zák.) _
Jest-Ii se však dům skutečně sesul, avšak nikdo při tom k úrazu nepřišel, zvýšen
huď trest na 50 až 500 zl. Byl-li však někdo následkem sesutí usmrcen neb těžce
poraněn, nastoupí trest v § 335. trest. zákona naznačený, t. j. zostřené vězení od
6 měsíců do jednoho roku. (§ 382. ob. tr. zák.).
<f. Za Vyplnění rozkazu z příčin veřejné bezpečnosti ručí v poslední řadě vždy
dotyčný stavební objekt, pročež se mají příkazy stavební podávati vždy na vlastníka domu, nikoliv na užívatele. (Nález správ. soudu dvor. ze dne J , října r880
ě. 154:1.) - I když nastane změna v osobě majitele reality, na něj ž stavební
příkaz byl vydán, nabývá tento právní platnosti a může býti vykonan i proti j eho
právnímu zástupci. (Nál. správního soudu dv. ze dne 16. června 1680 č. 9 8 7.)
5· Hrozí-li dům nějak), sesutím, jest úřad stavební oprávněn i povinen, uči
niti potřebná opatření k odvrácení nebezpečí, a dle okolností naříditi okamžité uzavření a vyklizení domu, po případě i jeho zbourání a znovu vystavění
neb přestavění. (Nález správ. soudu dv. ze dn e 22. dubna 1881 Č. 535 a ze dne
19· října 1881 Č. 13 8 4.) Sporné otázky a námitky soukromoprávní nem ohou
b)rti na překážku provedení veřejného příkazu na zbourání domu, který sesutím
hrozÍ. (Nález správního soudu dv. ze dne 10. ledna 1880 Č. 22.)

6. Právo volného nakládání svým majetkem může v pádu nebezpečí hrozíc/ho
sesu tím ve smyslu § J2S . stav. řádu obmezeno býti jen potud, pokud toh o ohledy
veřejné bezpečnosti vyžadují, z cehož vysvítá, že příkaz stavební může se vztahovati pouze k vykli zení domu, odstranění stavebních vad a po případě ku zbourání
budovy neb částí sesutím hrozících, nikoliv však nutně též na znovu zbudováni
zbořeného stavenÍ. Vůbec pak předpokládá se při vydání rozkazu na přestavěni
neb znovu přestavení chatrného domu, že držitel jeho nerozhodne se, chatrné stavení pouze ostraniti . (Srov. nál. soud. dv. ze dne 23. listopadu 1881 č. 170 4. )
7· Dělení domu na části materielní, tudíž i dělení směrem vertikálním (svislým),

čímž povstává vlastnictví dílčí, není po zákoně dovoleno. (Mim. nař. ze dne 27.
prosince 18 5 6, Č. I, říš. zákona z r. 1857. §§ 10., II. knihovního řádu ze dne
25· července 18 7 1 Č. 95 říš. zák. - Rozh. minist. vnitra ze dne 10. listopad u 18 70
č. 14007.)
8. Dohlídka na divadla přísluší c. k. rnístodrži tel~tví. Bezprostřední dOZOI' vykonává divadelní komise. (Srov, divadelní řád ze dne 25. listopadu 1850 Č. 45 .

ří š . zákona a sákon d2'vadelní ze dne 27. března J887 č. 27 z. z. dodatek IV.)
9· Příkazy na ods tranění vad na budovách stávajících, na vyklizení, zboUl'ání
atd. buďte vydány řádným písemným v:í'měrem a majiteli, jehož se týče, buď
vyhraženo právo odvolání ve lhůtě 14.denní. Vejde-li příkaz stavební v moc práva,
buď ihned vykonán. Způ sob v)'konu řídí se okolnostmi závislými na povaze jednání,
jehož provedení bylo nařízeno. Jedná-li se o odstranění vad, které okamži tým neb ezpečím nehrozí, buď provedení vynuceno potrestáním. Nešetření přI kazů ve smys lu řádu stavebního vydaných tvoří přestupek, který podléhá pokutě od 5-100 zl,
po případě vězení od I do 20 dnů. (Srov. § 128.) Vyšetření přestupku a vydání
nálezu musí provedeno býti způsobem předepsan)rm pro řízení trestní. (Srov. pozn.
§ 1:19·) Hrozí-li však z průtahu nebezpečí, jest úřad stávební oprávněn i povinen.
příkaz sta vební ihned mocí úřadní způsobem donucovacím dáti vykonati, a sice

6"t.
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~. Treshnost stavebních snalců co samostatných pachatelů nastati může pouze
v pří~adu § 20. stav. ř. jest-li totiž znalci tito stavební čáru nevytýčí neb nesprávné
vytknou, a rovněž, pokud tutéž nesprávnými kotami v plánech vyznačí; pokud;;e
však týče přestupků §§ 40., 42 ., a 50. mohou znalci stavby pouze co spoluvinmci
stavebníka neb stavbuvedoucího k odpovědností býti pohnáni . Jsou-li však za znalce
stavební ustanoveni techničtí úřadníci obecní a dopustí-li se v této své úřední čin
nosti nějakého přestupku řádu stavebního, buďtež pohnáni k zodpovědnosti pro
porušení povinností úřadních cestou disciplinánd.
4. Při stavbě zaměstnané osoby podřízené, jako políři, dohlížitelé, dělníci moho u
co samostatní pachatelé jen tenkráte býti stíháni, dopustí-li se nějakého přestupk u
samovolně a o své újmě tedy bez vědomí a vůle svého zaměstnavatele, jinak moho u
považováni býti pouz~ za spoluvinníky pokud nevykonávají pouze práce mechanické obyčejného způsobu na rozkaz svého pána bez vlastní samostatné•.v~le a c o
takoví musí ovšem zůstati bez odpovědnosti a trestu, což vždy dle urcltych skutečných okolností a poměrů posuzovati dlužno.

§

128.

Pr;o pr-estupky ostatních předpisů stavebních a rozdaných ve smyslu tohoto řádu stavebního potrestán
budiž ten, kdož stavbu provádí, a pokud vinu mají děl
níci neb stavebník, také tito, peněžitou pokutou od 5 až
do 100 zl. aneb, nemohou-li platiti, vězením od 1 až do

kazů

20 dnů.

Mimo to budiž odstraněna proti předpisům vedená
stavba neb vykonaná práce a opravena každá odchylka
od předpisů stavebních a nařízení zvláštních.
Ten, kdo byl trestán, jest v každém případě povinen,
aby zapravil útraty vyšetřování.

:městské rady v Liberci neb c. k. zeměpanského polit ického úřadu okresního, není dalšího odvolání.
Vykonávání trestního práva ve věcech stavebních přísluší obecnímu předsta
venstvl1, t. j. obecnímu starostovi společně s dvěma obecními radními (srov. § 62.
o bec. řádu). Trestní právo vykonává obec v působnosti od státu přenešené, pročež
dlužno při tom aspoň způsobem obdobným šetřiti zvláštních předpisů trestního
řízení pro politické úřady platných. Formální řízení v té příčině upraveno jest nař.
min. ze dne 3. dubna I855 č. 60. říš. zák. ze dne 5. března 1858 č. 34. říš. zák .
jichž.hlavní ustanovení jsou následlljící:
'
Rízení v přestupcích k úřadům politickým náležitých konáno buď ústně tím
způsobem aby se jen podstatné věci jednání zapisovaly do rejstříku trestního, který
· .se dle přiloženého formuláře vésti má. (§ I.) - Rejstřík trestní skládati se má
z ar~hů různých, nesešitých, které se složiti mají ve zvláštní fascikle, ježto se ku
·koncl každého roku uzavrou. (§ 2.) - Přestupky v řízení vzaté mají se dle čísel
pořád jdoucích do rejstříku zapisovati. Pod jedním a týmž číslem můŽe se vésti
jen jeden přestupek, při čemž na tom nezáleží, měla-li v něm účastenství jen jedna
osoba neb více osob. Jen kdyby jedna osoba týmž časem obviněna byla z více pfe.stupků, vésti se má řízení v příčině všech přestupků pod jedním a týmž číslem .
(§ 3.) - Co do rejstříků trestních zapsati se má, viděti z nápisů rubrik. (§ ' 4.) _
Byla-li . by případnosť zvláště zapletena a bylo-li by potřebí, aby se řízení zevrubněJi zapsalo, může se výminkou předsevzíti řízení protokolem kteréž se ale
jedině má vztahovati k tomu, aby se jím podstatné okolnosti vyhledaly. Avšak
.i. v takových případech mají se přestupky v rejstříku vyznamenati a rubriky VII.,
VIII., IX. a X . vyplniti, tak že se pouze rubrik_V. a VI. nepoužije. V rubrice XII .
buď poznamenáno, že se zavedlo řízení zvláštním protokolem. (§ 5.) - Při řízení
buď opominuto všeliké vyšetřování k věci podstatně nenáležející a buď hleděno
k tomu, aby se řízení jedním líčením skončilo a obviněnému hned nález vyhlásil.
(§ 6.) - Po skončeném řízení buď stranám, jež za to žádají, na místě rozs udku
v ydán výpis z rubrik II., IV., VL, VII., VIII a IX. (§ 8.)
Formulář.

ve d en ý v ..

Rej S tří k

t

r e S t ní

. .. . úřadu .... ... .. ...... ... .... ...... v příčině přestupků k úřadům
politickým náležitých

XI.

I. Trest vězení pro přestupky řádu stavebního jest výhradně subsidia?'ní a může
uložen býti tudíž jen v případu skut e čné nemožnosti placení, kterou prokázati
dlužno bezvýslednou exekucí.
Při přeměně pokut ve vězení počítán buď obnos 5 zl. na roveň vězení 24 hodin_
2. Stavební úřad není oprávněn vyměřiti pokutu neb trest menší, než v zákoně
jest ustanoven (5 zl. pokuty neb 24 hodiny vězení), poněvadž zmírnění trestu pouz e
místodržitelství v cestě odvolání přísluší. (Srov. min. výn. ze dne 3I. ledna 1860
č l. 3 r. říš. zák.)

§

Připomenutí.

12 9.

Jde-li o přestupky v SS 127 a 128 uvedené, vykonavá trestní právo v Liberci městská rada. v ostatních
obcích obecní představenstvo dle předpisú obecního zákona. Pokuty peněžní připadnou fondu chudinskému.
O stížnostech proti trestním nálezúm ve věcech stavebních podaných rozhoduje příslušný c. k. zeměpanský
úřad politický. Proti trestnímu nálezu c. k. mÍstodržitelství, kterým byl potvrzen neb zmírněn trestní nález
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Odvolání, (rekurs stížnost) z nálezů trestních buď ve 24 hodinách ústně neb
písemně ohlášeno a během dalších tří dnů písemně provedeno. I když odvolání
pí!emně provedeno nebylo, dlužno spisy s příslušnou zprávou předložiti vyššímu

úřadu k rozhodnutí, jen když stÍžnosť v předepsané lhůtě byla ohlášena. (Vyn. min.
vnitra ze dne 7. září 1867 č. 14 610 .)
2. Je-Ii obecní představenstvo u vykonávání trestní moci proti obviněnémU'
předpojato (na př. pro příbuzenství s obviněným), může k provedení ří~ení místo>
něho delegován býti pouze úřad politický, nikoliv však představenstvo Jiné obce,
poněvadž trestní moc obce náležÍ v působnost přenešenou. (Rozh. min. vnitra
ze dne 26. května 1872 Č. 43 02 .)
3. Právo odvolací z rozhodnutí trestních přísluší výhradně straně samé, nikolivvšak úřadu stavebnímu, tedy vůbec ne obci. (Vyn. min. vnitra ze dne 5· července
9
186 Č. 8565,) Pokud přísl uší obci právo odvolací ve věcech stavebních mimo pří
pady trestní viz pozn. I. u § 13 2.
4. Politický úřad zemský (místodržitelství), může v cestě odvolání za zvláštních okolností polehčujících trest prvním úřadem přisouzený zmíntiti neb zcela
p1'ominouti, (Vyn. min. vnitra ze dne 31. ledna 1860 Č. 3L říš. zák.)
5. Neslušný neb ul'áilivý ..pt/'sob psaní v podáních k úřadům politick)/m trestá
se co přestupek cís. nařízení ze dne 20. dubna 1854 Č. 96. říš. zák. peněžitými po-kutami od 1-100 zl. po případě vězením od 6 hodin do 20 dnů. Téže ochrany
požívají úřady samosprávné d le vyn. min. ze dne 6. prosince 1870 Č. 16334 intim.
oběžníkem místodržitelsk)lm ze dne 20. ledna 1871 Č . 59540 z r. 18 70 •
6. Vyšetřování o trestání přestttplců policejních pomíjí pl'omlčením, které nastává, když tři mésíce po spáchaném skutku žádné úřední jednání ve věci 'zavedeno>
nebylo. (Vyn. min. vnitra ze dne 3. dubna 1855 Č. 60 říš. zák.)

Č á S t X.

Které úřady povolány jsou k vykonáváni řádu
stavebniho.

S 13°·
Předpisy tohoto stavbního řádu vykonává, pokud'
tento řád sám neobsahuje jiná ustanovení, jakožto sta-o
vební úřad první instance v městě Liberci městská rada
a v obcích ostatních obecní představenstvo, kteréž v pří-
padnostech v S 131 naznačených jest povinno, aby sobě
prve vyžádalo usnesení obecního zastupitelstva.

S 131.
Obecnímu zastupitelstvu všech obcí kromě Libercevyhraženo jest:
I. Dávati povolení k stavbám, jež se provádějí od
té které . obce neb od fondu obcí touto spravovaného,
anebo jež se měrou zvláštní dotýkají zájmu obce buď
z ohledu vlastnictví její (statku neb jmění obecního), buď
z příčiny veřejného obchodu a zdravotnictví a v případech
těchto rozhodovati dle S 37 tohoto řádu stavebního též.

o námít~ách sous~dů nebo jiných účastníků, jež nebyly
po dobrem porovnany, pokud rozhodnutí to nemá se odkázati na pořad práva soukromého;
,
2. stanoviti čáru stavební niveau a šíři ulic v mezech
předpisu §§ 5, 6, 13 a 21; ,
3. dávati svolení k rozdělení pozemku na jednotlivá
staveniště;

4· udělovati povolení ku stavbě
čujíccíh jednotlivcům dle § 103.

za podmínek 1..11eh-

nečn: ' vy. p!ípad.e;h v~tknutých> v §§ 1~I. vyh~toví též stavební úřad a do r uč í kp. y ymer? ~ad.~st2 ~tavebm odvolaje se vyslovně na usnešení obecní ho zastupitelstva ve vecI UClllene.
• 2. Záležitosti stavební, o jejichž rozhodování obecnímu zastupitelstvu pi'ísluší
~~Jsou v § :31. odst. 1. taxativně vytknuty, pročež jest v případech jednotl ivých
~ustaveno .p~-edst~;enstvu a vyboru obecnímu, uvážiti a rozhodnouti dřív e () o tázce
ompetenclll, tOtlZ o tom, komu rozhodnutí v první stolici nál e ží.

5 13 2 .
.
. O s~!žnostech proti nálezům městské rady v Liberci
Jakozto uradu stavebního rozhoduje v instanci druhé sbor
o?ecních starších a o stížnostech proti nálezúm obecního
predstavenstva (5 130) jakožto úřadu stavebního a obecního zastupitelstva. v z~ležitostech, které v 5 131 jsou
vytk:1~lty, rozhoduje v mstanci druhé výbor okresní, jehož
se tyce.
O stížnostech proti takovýmto rozhodnutím sboru
o?ecních starších v Liberci, pokud se týče toho kterého
VybOl~U .oh;esního jakožto instance druhé, rozhoduje v instancI tretI výbor zemský.
v,
Z rozhodnutí výboru zemského vydaných dle tohoto
radl.:. stavebr:ího ~~lší odvolání místa nemá. Každý rekurs
bl.:dI~ v :1eprel~~ocItelné lhútě 14 dnů podán LL iristance
pl v.~l. MImo ~I~\pad, kde by z prodlení hrozilo nebezpečí,
maJI rekursy uemek odkládací.
.

_ 1. PO"~!~ př~~l,~!ší ??ci !/á}iti z.ájmy obecní a vel"ejné, náleži ji též p?'r;vo odvolact
z I o~hodnutl VYSSIC!l uradu ve vece ch stav ebních, (n á l. správ. soud. dv. ze due
28. lIstopadu 1878 c. 1900.)
.
2 . ~okud z r~zh?dnutí zem;;kého výboru a úřadů státních (viz § 137.) odvolati
~e lze
c. k. spl·aVnt1l.m s~udnHn!! dV01'U, ustauovuje zákon ze dne 22. říjn a 1875
c. 36 r. z. z r. 1876, jehoz hlavlll ustanovení jsou následující:
dn e § I. Aby. ve skutek. uveden ,byl v ~}ánel~. 15: zákla dního zákona státního, danéh o
.. v 2I . proslllce 1867 c. 144 zak. n s" zrlzuj e se pro království a země radou
n sskou zastoupené správní soud ve Vídni. - § 2. Správnímu soudu pří s luš í na-

!,

lézati v každém případě, když kdo praví, že mu bylo protizákonnÝm rozh9duutím
nebo opatřením některého úřadu správního v právech jeho ublíženo. Uřadové
správní, na jichž rozhodnutí neb opatření se může u správního soudu stížnosť vésti,
jsou jak orgánové správy státní, tak i orgánové správy zemské, okresní a obecní. § 3. Ke správnímu soudu nepříslušejí: a) Záležitosti, o kterých náleží rozhodovati
řádným soudům; b) záležitosti, kteréž dle základního zákona státního, daného dne
~1. prosince 1867 (č. 143 zák. říš.) příslušejí ke kompetenci soudu říšského; c) zá]ežitostí, které podle zákona, daného dne 21. prosince 1867 (č. 146 říš. zák.) v oboji
polovici říše společně se spravují; d) záležitosti, které podle zákona, daného dne
Zl. prosince 1867 (č. 146 zák. řišsk.) v obojí polovici říše dle týchž pravidel se
~pravují, pokud rozhodnutí, nebo opatření, jemuž se odporuje, bylo mocí zákona
po smluvení s některým společným úřadem správním nebo s některým správnim úřadem druhé polovice říše učiněno, nebo pokud se zakládá na nějakém
11ařizení týmž způsobem umluveném; e) saleiit{)sti, v kterých a pokud úhr.dové
správní maji právo, dle svého volne7lo uvážení rozhodovati; fJ stížnosti na
jmenování někoho k nějakému veřejnému úřadu nebo k veřejné službě, pokud
není činiti o porušení nějakého dovozovaného práva navrhovacího neb obsazoyaciho; .rJ) záležitosti disciplinární; h) stížnosti na rozhodnutí administrativní,
kteráž učinil v poslední instanci nejvyšší soud, též na rozhodnutí, kteráž učinila
některá instance složená z úředníků správních ze soudců; i) stížnosti na rozhodn utí a opatření komisí ku vkládáni pozemků do výměr tarifových. - § 4. Správní
spud má ku své příslušnosti z povinnosti úřední přihlížeti. - § 5. Stížnost může
k správnímu soudu podati se teprve tehdy, když věc jest zpi'lsobem administrativním
vyřízena. Byl-Ii běh instancí administrativních zmeškán, nemá stížnosť u správního
soudu místa. - § 7. Shledá-Ii soud správní, že stížnosť jest důvodná, má v odpor
vzaté r02;hodnutí nebo opatření jakožto zákonu odporující zrušiti a příčiny toho
uvésti. Uřadové správní jsou povinni, II věci další opatření učiniti, spravujíce se
při tom náhledem právním, na kterém správní soud svůj nález založil. § 14.
Stížnosti podány buďte ke správnímu soudu v . 60 dnech od dodání rozhodnutí nebo
opatření v p0slední instanci učiněného . Den dodání buď ve stížnosti uveden. § 15. Ve lhůtu v předešlém paragrafu vyměřenou nepočítají se dni, po které stížnosť jde po poště. Připadne-Ii poslední den lhůty na neděli neb na svátek, končí
se lhůta teprve všedního dne nejprye příštího. Krom zvláštních případností lhůta
se neprodlužuje. - § 17. Stížnosť k soudu správnímu nemá dle práva účinku odkládacího. Strana stížnosť vedoucí má však na vůli, žádati na úřadu správním 7.a
takový o dklad, a nevyhledávají-Ii toho veřejné příčiny, aby rozhodnutí neprodleně
hylo vykonáno a vzešla-Ii by tím vykonáním straně škoda nenahraditelná, má
tento úřad žádaný odklad povoliti. - § 18. Ve stížnosti má býti zevrubně vytknuto
rozhodnutí neb opatření, proti němuž stížnosť směřuje. Ke stížnosti přiloženy buď
v prvopise neb v přepise všecky pomůcky, na nichž strana svou stížnosť zakládá.
Každá stí7.nosť buď podepsána advokátem. § 22. Neodmítne-Ii správní soud
stížnosť pro vady formální, má přepis stížnosti i s přílohami dodati úřadu a stranám, proti nímž stížnosť čelí a vybídnouti je, aby ve lhůtě neméně než I4-denní
a ne více než 60-denní podaly na stížnosť odpověď. Lhůty tyto vyměřují se jako
lhůty k podání stížnosti samé. (§§ 15 -16.)
§ 23. Odpověď buď podána dvojn ásobně a buďte k ní připojeny přepisy příloh. Duplikát i s přepisem příloh dodán
buď stěžovateli. § 24. Správní soud může dle potřeby naříditi, aby se podala
ještě replika a duplika. § 28. Po skončeném řízení přípravném ustanoví se
V eř~jné ústní pl~elíčení, ku kterému se úřady a strany zúčastněné obešlou. § 3 I.
Súčastněné strany mohou se při líčeni zastupovati samy aneb se dáti zastupovati
a dvokáty. - § 38. Nález vyhlášen buď ústně s podstatnými důvody v témž sezení
správního soudu, aneb nemohlo-li by to býti, s úplnými důvody v některém sezení
příštím, které se má stranám ihned oznámiti. § 41. Správní soud má právo,
\lložiti stranám a dle okolností jich zástupcům, kteří proti jasnému znění zákona
při vedou aneb jinak zřejmě svévolným zpllsobem stížnosti vedou, pokuty peněžité
o d 5 a ž do 1000 zl.

S 133·
Okresní výborové mají V mezích působnosti, která
JIm po zákonu náleží, přihlížeti k obcím, aby náležitě
vykonávaly a zachovávaly i-ád stavebnÍ.

lak známo, usnesl se sněm český v
. '
. d
vanéin ~e třetím čtení na osnově zákona se~~n~ Svem ~le, 2 1. prosince r887 odbý~ovství
Ceské, .vyjímajíc obce, pro které ~1~tr~t:~e~~1~:~ ~~a~:~n~o~ág ro ~:j
c. 40 z. z'v5t: J. pro Prahu a okolí, pro Plzeň a Budějovice).
u na I

G

b I Dive jpnplsu ;. k. míst~držitelského praesidia ze dne 18. července 1888 v 6
d
v
c. 5 7l
y o vsa ~ osnove tohoto zakona Nejv rozhodn'
,Nejvyššího schválení a' sice za u;~fči:~u ~~ě~i c§ervence 1888 o~e~
yo nasledUJlCl:
133· osnovy, Jez

.b

přell1o :uděle~~

"}naj/)§n:t~tk~k;:le~ v~~~r~::i~;~o:Jo~df~é/~a~O~f!Veníd Jr~, tdíl'Udovéb{~dl~

vlfšFho
vykonává a zachovává.«
' z a I ra stave 111 bedhve se
Dle sdělení výše citovaného žádala vláda b
í v .
'vypuštěn a sice z důvodů následujících:
' a y zrn neny paragraf byl z osnovy
D!e .nyněj,š!ho o znění tohoto § má totiž výborům okresním již m ' ... I
~t:l.Vem Jako uradu řádu vyššího netoliko
hrazen b"
.'
,oc~ J.eJlC ly poby
nad tím, zda-Ii

~~~~f::.inllosť,

bděly

110st?!rb~~~~0:~::s~~~~finované

řá?stavebn~ :e~li~ěa:~ ~~~~:~v~l~z:na~

blíže právo dohledu z

důvodu přirozené nadříze.

Z toho musilo by se nutně dovozovati že obc k 'b o
I
'" v
postavení těchto poslednějších v každé v/v.
e
vy ?rum v? ~resn~m JIZ dle
.
v v
".
pncme JSou v pomeru pnrozene podříze
nostIVe~~Z v§sak n~?dpoíVídbá n~nějšímu stavu org:;.nického zákonodárství obecního8 znzen o ecmho pro království C k'
e
2.
o v
b
o
:
samosta~né, šetříc platný-ch zá~onů říšských a zems~~ct ~a~: ~eol~ě e~av ~tes~bn~:t~
110vov~tJ a dle toho. nanzovatl a opatření činiti.
u~ a
{)bceT~m vY~f?~~nt Jest pro p~sobnosť .samostatnou zásadně samosprávné postavení
.
d po a ~- 1 se ,za to" ze obec Jest v přirozené podřízenosti jest to v patrnem o poru S tlmto zasadnym ustanovením zákona
'
~~d~ízenc;>sť, obc~ je,s5 naopa:: pouze tam, kde ~ pokud ji ustanovuje zákon.
v §§
e zeJ~ena otyce P?,mer~ obce, k okresnímu zastupitelstvu, jest u raven
3., 9 6. ~z 101. a 106. znzem obecmho, a v zákoně o zastupitelstvu ok~esllím
ode
o
ne 25. cervence 1864 poukázáno jest v §§ 58 a 6
v' I
v I
~~~~~~~stvy'zamS~~pitel~tva ol:!'esn!ho, pol;ud se týče výb~ru otres~~h~:n: z~l:fi%~'te~~
erena Jest v rtzem obec11lm.
nímuU;:t~i~i f;~vě p~ragrakfy ::řÍ;ení ?b;;níh? vyhražují se zastupitelstvu okresdářst~í b
': .yce vy ?ru o re~lll~u, SlrSl p.r~va dohledu pouze v příčině hospo.
'v o eCnt o, naprotI tomu ve vecech polICie místní mimo právo rozhodovati
o ~tlz,noste?h a ~d;o!áníc~l, přiznána jest toliko moc disciplinární vzhledem Je po~~selll J;>o,:mnyostl uduv predstavenstva obecního, kterou však pouze okutami o
az do 2~ zl. sat;t0stasně vykonávati lze, kdežto přísnější o~atření diťCi~
1 ~?k.ov~ml h
p manu vy razena JSou mlstodrzitelství
soule.likož tedy ustan~vení ~Ýše dotč~r;á ničeho neobsahují, z čeho by lze bylo
v' ~tl na .pr~stou podnzenost obce k vyboru okresnímu nelze v řádu stavebním
bldlk,ovat~ ;:ybor'l.t . okresnímu přirozenou nadřízenosť na'd obcí a na základě vše~ ecne ~a :~zenostl tako,vé, která v organických zákonech odůvodněna není vy_
s;::~;:ít~h.V)r Oľll okreslllmu neobmezené právo dohledu nad obcemi i ve věcech
V·

1

y

mohl~e}.z~lře?lé~no~ti,
l

že by výborové okresní na základě neurčitého znění § 133
ta ~é. na dohled k trestní agendě obcí ve věcech stavebních
vYpX!obeno~~ řet~~~~/e§ obce pr~vo .. trestní u, věcech policie m.is:ní vYkopivají
práva státu. p
( § 62. a 6~. ZrlZ. obeclllho), bylo zasahovamm ve vysostní
b

I hf1d

I

ntro

coi

By!o-li při jednání sněmo;ním poukázáno k § 35. zákona chudinského ode dne
pro~lllce 1868 a k § 15· zakona zdravotního ode dne 2" února r888 dlužno
l~aprotl tomu podotknouti! že péče o chudé jest částí hospo~iářství obecn'ího a Ye
~' et~~ §. 3~ z~kkona chu,dvlnsk,éh,o pro ~čto;ání a správu jmění chudinského pl:tí
y ez zasa y, Ja o pro uctova11l a Spravu Jmění obecního.
, Vzhleden: k tomu bylo odůvodněno v § 96. zřízení obecního že výboru okres
lll~U § 35: zako.'la chudinského přiznáno bylo právo dohlížeti k' b '
b ~'cl -;
pll1lly povmno~tr své, které jim zákon chudinský ukládá.
o clm, a y la ne
V § r5; za,k ona zdravotního však ukládá s e výborům okresním nikoli sn a d
neobmezene pravo dohledu, "již mocí jejich p os tavení jak o úřad l! řádu vyššíh o« ,
1

.:J'

93
nýbrž pouze přiměřený vii,: v mezí:h p.ůso,bn?sti dle zák~na )in: nál ežející; poukazu ' e se tu tedy toliko k pusobnostl urcene zakon~ 0:?a11lCk'yml~
.•
J Této působnosti jest však v přítomné osnove zak?na, upl.ne ,:~ho'. eno us~a~oh
veními §§ 13 2. a 135., které j ednají o stížnostech protI nalez~m u~adu st~;,e n.lc ~
a o právu disciplinárním naproti členům představenstv.a ,obeclllh?) Jest ~U~I; p~etl
§ T '3 i nehl e dě k povážlivému znění jeho, zcela zbytecnym, tudlz vypus tem to oto·
pa/a~~afu také s tohoto stanoviska jest os prave dlněno.«
d"
.
§
Komise pro řád stavební navrhla na to v následujícíu; zas,e ~I~I S I~~!llU
133ve znění nynějším které ve schůzi dne 9. října 1888 odbyvane tez prtJato bylo.
Přijetí tohoto ' změněného znění § 133, odporučila komise z příčin těchto:,
""Že okresním výborům právo přísluší dohlížeti k t?m~, aby se u~ tano;e~lI .~!t~
veb ního řádu náležitě zachovávala, odůvodnil zemsky ;,ybor .ve bsve z~ravke c.
68 se zřetel em na ustanovení § 100 a 99 ob, zř, takovym zpuso e~, , ze •. omls.e,
uznávajíc důkladnosť těchto důvodů, k těmto důvodům v plném znelll pnstupuJe
a k nim se tuto výslovně odvolává,
,
.,...'
d
Rovně ž sdílí komise náhled vysloveny v pncme vykladu § 35· zákona ze ne
3. prosince 1868 Č, 59 ·
,
. ~
Komise ro stavební řád má dále za to, že není se l;ijak ~o ob~vat,l, ze, by
navržené ust;novení § 13 3. mohlo dáti p~íčin~, k z~s~ho,vám, ve vys,?~~n~ p~:n s~d~~r
neb tímto § neudílí se výb orl\m okresmm, zadne Jme p,ravo, nez- 1 ze
nad tím by se stavební řád bedlivě vykonaval a zachovaval.
, .
,
Z t~hoto j asného znění j de n a j evo, že okresní výbor pouze o to d?atl mUSI,
by při všec h stavbách zachovávány ~yly předpi~y tohoto ~á~u ~~dvebllll~odp?:UjSee
vubec stavby jediné tak prováděly, J,ak se t.o tlmto stave 111m :; em,.pl ~ a~ s~
zvláště však, aby stavební řád v obclch pez.ustal pou:e na papil ei:, l~} ~;d kráclá
sk ute čně prováděl, tudíž by. se oprav~?ve v~bec to delo, co stave III ta u
aby se to dělo zvláště tak, Jak tento rad vell.
•
To to r ávo nijak nedotýká se práva dohlídky, jakéž v § 102. a :-03· ?b. zr .
vyhražen o Ps tátní správě, jímž usn ešení obecního zassupitelst,:a a obecn~o p~e~st~~
venstva _
okud toto usnešení sáhá přes m eze pusobn~stl .obce a ne , po ~
toto uSl1eše~í platný zákon buď porušovalo a neb nespr avne se pl a tneho zakona
~Iž ilo, - mohou ve sv)'ch účincích býti zastavena.
.
'
.. ,
Komise stavební jest dále toho náhledu, že toto. pra vo dohlIdky ;zta11UJ~Cl s~
ou ze n a výkony kteréž spadají (§ 28. ad 9 ob. zr.) do samos~atne p.l~SO n.?s 1
~bce a nedotýkají~ se nijak výkonů obce v přenešené pŮ,sobnos~l, nemuze mJa~
vyvo lat i spor něj ak)' kompetenční, uváží-Ii se, že .?~ecní zak~~1 sam ~ § bl00~t~ ~~~i
k těmto rozdílům nál ežitý zřetel béře a že takto JIZ tyto .roz ~ y v PUs? .n~
b r
nemožnými, aby úřad ové m eze jas n ě ji ž stanovené mohlI bud zneuzna\ a I ne o I
přestup ova ti.

,
. . d 'k.
Komise staveb ní pak vycházejíc z toh? pře~;ě~čení, .že } t~ve~m pch.cle ~\y cla
se nejenom práv j edno tlivců, n ýb rž že m a zvlastl1l a ~ulezlty , vrznhamb I, v o .oe ě
veře' ném uvažujíc, že zkušenosť učí, že se na ven~ove ~ v.mayc ,O,CIC h 'pr~n.
předp iStl 's tavebníh o řádu nešetří, že zvláště k veřejnym záJmum neb~f."a s.ebn:lez~~y
• t I a uvažujíc že ty to n edostatky nemívají svůj základ ve zlé vu I! ny r z ;;p~e
~r~l:zaviněné ne;n alos ti pl a tných předpisů zákonitých, má to za. veh,ce nu tne, • y
okre;n í v)rborové m ě li právo dohlí~ky, je~ zahrnu~íc v sobě m o.c, lk pr~v~e~~n~~ecI~~
vání jest s to mn ohou nesrovnalo st se zakonem lhne~ na pocllt u
. 7.byt~čného hluku a průtahu o dk liditi a protož v yslOVUj e se pro to, aby tento § 133podr žen byl v osnově.
,
v'
Týkajíc se p ak znění tohoto §, j es t stavební komi.se toho. nah~edu, ;e :lav~h~
jaký nyní zemský výbor činÍ. věc i samé úp l ně vyhOVUJe. a ponevadz l~avr zene ;n~11
skoro doslovně srovnává se § 35 . zákon: ,ze dn e ) . proslllce, 1868, ma za to,. ze ~
neby lo překážky proti přij etí tohoto znem; by vsak vz hled em l~~ d?sahu, teto ~o
hlídk veškeré obavy pominuly o tom, ze se snad . okresn~m vy.. or,um VIC;, prav~
a mo~i dává, nežli jim přísluší, jest komise toho nahledu, ze zaJ ls~e ,dostacl, k~y~
se ve z nění tohoto § dá určitý v ýr az tomu, že d?hled tel~~o ,:~konava ~e v m~zl:
,"Isobnos ti okresního v),boru, která těmto po zakonu pnslusl.a proto ~ navr, ~~e,
S 1". st. ř. zněl takto: "Okr esní výborové ~aj! v mez~ch pusobnos tl,)<teraJ.I,m
p; ~ák~nu náleží, přihlížeti k obcím, aby nálezite vykonavaly a zacho\ avaly rad
stavební. «

b

Komise staveb ní vyslov uje n a d ěji, že znění tomuto nebude odporováno, poně,
vadž kromě důvodů shora uved ených, toto znění srovnává se s § 15. zákona ze dne
"23. února 1888 Č. 9 z. Z., jímž okresním výborům v mezích působnosti, která jim
po zákonu náleží, uloženo, by pilně přihlíželi k tomu, aby se ustanovení toh oto
zákona přísně šetř il o.!«'
Zástupce vlády projevil svůj souhlas s tímto změněním znění § 133 . a osnova
nabyla N ejvyšším schválením moci zákona.
Z tohoto dějinného průběhu věci vyc hází na jevo, že vláda se nepostavil a
vlastně na odpor zásadě vys loveaé v § 133, v příčině dozorčího práva úřadů samosprávných ve věcech stavebních, nýbrž spíše proti odůvodňování zásady této,
cO kterém za to měla, že se nesrovnává s nynějším platným stavem organického
-zákonodárství obecního.
Celý tento spor dotýkal se více zákiadních zásad samosprávné organ isace, než
přít o mnéh o řádu sta vebního, poněvadž jinak v láda zásadu dozorčího práva samosprávného v záleži tostech stavebních výslovně uznala a zásada ta ostatně též
v jiných ustanoveních tohoto zákona jest (aspoň nimplicite«) zahrnuta. Rozluštění
otázky této přispě l o však způsobem neo čekávaným k objasnění názoru o zákonném
postavení autonomních orgánů správních, neboť vláda zaujala v té příčině rozhodné
s tano visko, prohlásivši, že neuznává přirozené nadřízenosti samosprávných úř adů
o kresní ch (okresních výborů a zastup itelstev) nad obcemi, nýbr ž pouze vykonávání
jistého vlivu v mezích zákonodá rství obecného a z~konů pro zvláštní případy v té
příčině platných, kterýžto právní názor sněm Ceský tedy činitel zákono<lárný - uzákoněním řádu stavebního rovněž za svůj přij a l.
Pro přítomný řád stavební jeví se však vyřízení tohoto případu důležitým
,hlavně v dvojím ohledu: pokud se totiž týče věcného obsah~~ a I'o$sa/tu (ob}emu)
dozol'čífto práva 1Í,'l.tdt~ samospl'ávných a vzá}emného poměnt tollato pl'áva k dohlédacímtt právu státních ol '{jánů k obcím.
Okresním výborům přísluší právo dozorčí k obcím v záležitostech stavebních
pouze v mezích působnosti, která jim po zákonu náleží. Působnosť tato jest po n á.hledu vlády předevš ím v us tanoveních zřízení obecního a zákona o okresních za.stopitelstev vymezena, proče ž dlužno k dotyčným předpisům zákonným blíže při
hlédn outi.
Zákon zemský ze dne 25. července 1864 jednající o zastupitelstvech obecních
po ukazuje v §§ 58. a 65. výs l ovně k tomu, že působnos ť zastupitelstva, pokud se
týče výboru okresního v záležitostech obecních, vyměřena jest v řízení obecním .
Obecní řád, vydaný zákonem zemským ze dne 16. dubna 1864 předpisuje v t é
p říčině nás leduj ící:
n§ 83 . O stížnostech na usnešení obecního výboru učiněná dle předpisu §§ 76.,
78. a 82. (v příčině správy jmění obecního) rozhoduje zastupitelstvo okresní.
§ 99 . Výboru okresnímu náleží rozhodovati, když se někdo odvolá z usnešení
v)rboru obecního u věcech, které nejsou státem na obec přenešeny.
§ 100. Výbor okresní mů že údům představenstva obecního, kteří by povinnosti
.své v záležitostech samostatné působnosti porušili, ulo ži ti pokuty pořádkové až do
20 zl. Pak-Ii by se dopustili hrubého porušení povinností svýc h aneb jich trvale
zanedbávali, může je místodržitels tví, smlu vivši se o to s výborem okresním s úřad u
sesaditi.«
Doz o rčí právo okresního výboru k obcím zůstává tudí ž obmezeno na záležitosti
vlastní (přirozené) působnosti obecní, pokud se pak jmenovitě věcí stavebních týč e,
:zahrnuje právo toto dozor k obcím, aby záležitosti vykonávaly povinnosti řád em
s tavebním jim uložené vy}mouc ÝÍ$ení ve věcech tl"estních, kteréž spadá v působnosť
.itá tem přene še nou a podléhá tudíž dozoru orgánů státních.
Ježto však vedle dozorčího práva úřadů samosprávných trvá ve smyslu § 136.
ř. stav. též dohlédací právo státu k obcím ve věcech stavebních, jest nutno Je vůl i
sp rávnému posouzení věcné povahy obou těchto práv, uvésti tuto též přís lu š né pře d
pisy zákonů tohoto posléze jmenovaného práva s'e týkající.
Zříz ení o becní obsahuje v té příčině kromě předpis u v § 100. odst. 2. uved e.ného je ště ta to dálší pravidla:
n§ 102 . Správě státní přislu š í vykonávati právo dohlédací k obcím, aby z mezí
ptlsobnosti své nevystupovaly a nečinily ničeho, co by bylo proti zákonům. Toto
právo doh lédací konati bude především politický úřad okresní, kterýž mů že k tomu
k onci žádati, aby mu výbor obecní usnešení svých propůjčil a čeho potřebí vysvě tlil: pak-Ii by výbor o becní v usneše nÍ svém z mezí ptlsobnosti své byl vystoupil
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•

91auebo něco učinil, c'o jest proti zákonům, má okre~ní úřad polit!ck~ p,l'ávo a ponevykonavalo, z kterehoz zakazu vsak

vinnosť, zakázati, aby se takové usnešení
může výbor k místodržitelství rekurs vzíti.

§ JO
Nešlo-li by o nějaké usnesení výboru obecníh?, z něhož ~dvolá~~ j~:
dle § 83 3'k zastupitelstvu okresnímu aneb d le § 99. k vyboru okresmmu" prlslus~
také oÚtickému úřadu okresnímu, rozhodovati v přÍ~ině stížn,!stí~ p~danych proti
.ějak~mu opatření neb nařízení představenstva obecmho, kterymz zakon byl porušen neb chybně vyložen.
U věcech státem na obce přenešených, jde odvolání v každé případnosti k PQlitickému úřadu okresnímu.
§ 10 . Jestliže by výbor obecní opomin~l vy~ývati, co z;lá~t~l,í~i zákony na
b
I 1eno a p lniti povinnosti, dle těchto zakonu na obec n~lezeJlcl, ane~ by s~
eČin~tf zpečoval, má politický .úřad okresní nákladem a na skodu obce zjednati
pomoc, jíž potřebí.
,
., .
§ 5 Politický úřad okresní má právo, u ložiti předs~avenym obc~, kten, bt
své v záležitostech
porušJh,
do 20 zL Bylo-li by porušení povInnosti takove, ~e y sJ?:~;a za ~Zll os
hl
_
•
• .
. b
'k d
obecního dobreho sventl se da e nemo a a ne
prenesene sta:ostovl eze s ? y ' b
b
'
•
oliticky' úřad okresní ku spraodpomůže-li, Jsa k tomu vyzvan, vy Ol' o e.sn~,. n:~z~ p ,
v ování týchž záležitostí na náklad obce zndltl JlllY organ.
, "
Z o atřeni učiněného od politického úřadu ok,res.ního dl~ §§ I~4. a, lOS; .;Zltl
p odvolání k místodržitelství, kteréž odvolám vsak nema odkladaClho ucmku
~e :áu~:dáno býti do 14 dnů politickému úřadu okresnímu.« - "
v,
V' . bsah práva dozorčího určuje se především jeho účelnosti; pravo .dozorcl
slouží e~~~ ~ tomu, aby plnění povinností zákonem pře~epsanýcl~,~e Vt'jďut~to .~.~?e~
jednání protizákonné Eumezťlo, a dle toho jest povaha prava dozorcI o u paSl tV H
neb negativní.
Porovnáme-li svrchu uvedená ustanovení § 133. tohoto řádu stav .• a §b§ 99. ~ 10::
řádu obecního s jedné, s předpisy § 136. ř. s~~v:. a §§ IO~. a 103. r. o. : s, ru e
strany, seznáme, že samos~rávné pr.ávo, dozo1'c, Jest hlavne povahy posdwn t a d(}zorčí právo vlády povahy vIce negat,·vnr.
,
.. ...
Ok esní výbor jest ve smyslu dotyčných ustavení zákona povo~an, pnllhz<!tl.
k tom ul' ab obce povinnosti řádem stavebním jim uložené vykonavaly, o~re~,n~
úřad p~litiC{ý má pak bdíti nad tím, a?'f. jednání se zákonem se nesrovaavaJlCl
byla zamezena, pokud se týče provedem Jich zastaveno. .
., y . .
, ,
Ol'
' výbor vykonává toto své právo dozorčí bud u pnlezltoS!1 rozhodov~ll1
o stížn'~::~h ve věcech stavebních aneb i kromě určitých případu konkretLUch
způsobem poučování, instrukcí atd.
..
. ,
Positivní dozorčí právo výborům okresnÍ~ p~~sl~,ší,cí, zakládá ~e JiŽ -:e ~eclle~
právu rozhodovacím, stá tuí právo dohléd~cl smeru~l(:1 k zamezel1l opatrelll proti
zákonných, jest vlastně právem zastavovaclm, kasacnlrn.
..
Pokud se týče rozsahu dozorčího práva výborů ~kresníc.h, byl;.> , JIZ ,vyse [,pr~omenuto že se vztahuje k provádění řádu stavebl1lho, v.1JJrn?uc nzem v~ '1! cec l
~restních;' než i v tomto obmezení konkuruJe s ,auton~mn!m pra-:e~ dozorčlm s~>u
časně dohlédací právo státu, jakmile ,se Jedna? neJake opatre~J.l obce, kterym
působnost' ji ch byla překročena aneb zakon porusen. (§ 102 . ob. r.~ y
.
.
Orgány státu mohou vykon~~ati ?ozorčí právo k obcím r ovnez bud z POVlUnosti úřední aneb v případech stlznostl.
Vzhledem k tomuto stavu zákonodárství, jmenovitě pak ..vzhledem, k §§ r33 .
'
edá se o platnosti tohoto dvojího práva dozorclho k ,obclm pOC!'Y:6 t
jest však,
a udati kdy v praksi dozor organu samospravnyc
on Cl a oz l'
,...
~ačíná" z čehož opět plyne, že tento dualismus sprá,:ní konkkur;nce ybud~ U:1tl c~t~
s Ol' í' om eten čnÍ za následek. Aby podobné konflikty po u . mozuo, y.y;;a e
P y bud~ v . ednotli . ch případech nutno, držeti se C? pravldl~ ,obec~e zasadr,
~~n~~zor k o~cím za ':?čelem přiddení jiC!' k zachov~val1l a I?~lel1l pov~n~o~tí, za:
konných náleŽÍ výborům o~re s ~í.m, ~apro~1 ~omu dohl!dka za ucelem za r a nem ne
zákonn~' ch jedná ní politickym lIradum statlllm.
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povinn~~ti

p~sobllo;;ti pře~eš~néb

p~t,;~r ~~r;g:oobV:os~f
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•
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~o~;ti ;S :;~íf.~ějŠí
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vytk~0l!ti určitou , hr~nihcikme~f ob~m~ prúař%gos~~~~lí~~

§ I34·
Provádí-li stavbu stát, země neb okres anebo něktetý
fond jimi spravovaný, jest zkoušení a schválení plánu,
udělení povolení k obývání a užívání stavby jakož i provedení řízení komisionálního v § 36. ustanoveného vy hraženo c. k. politickému okresnímu úřadu a v městech se
samostatným statutem magistrátu. C. k. politický okresní
úřad jest však povinen při vzíti k tomu zástupce výboru
okresního a obecního, jehož se týče, a zástupcům těm
odevzdati přepis protokolu o komisi sepsaného jakož
i jeden výkres plánu, aby jej svému zastupitelstvu ku
další potřebě předložili.
Jde-li o stavby, jež provádí Nejvyšší dvůr, má c. k.
místodržitelství konati komisi přiberouc k ní c. k. úřad
dvorní, zástupce obcí a sousedy, o námitkách pak, jež
při této komisi byly snad učiněny a po dobrém nebyly
urovnány, rozhodne c. k. místodržitelství ve smyslu řádu
stavebního.
Co se týče staveb, jež provádějí správy železnic, ří
diti se jest zvláštními ustanoveními v té příčině platnými.
Čáry stavební a niveau stanoviti, jakož i policii stavební vedle částky VII. mezi stavbou vykonávati přísluší
však i při stavbách těchto úřadu stavebnímu v S 13 0 .
pojmenovanému s výhradou zákonného postupu instancí.
I. Ustanovení § I34. dle kterého zkoušení a povolování staveb státních politickým úřadům okresním přísluší, dlužno akceptovati sjistou opatrností. Vedle zásad
platných o organisaci správy státní, jmenovitě dle předpisu mz·n. nař. ze dne 8. proI;ince 1860. C. 268 ř. z. o or.qanisaci státní služby staoební, náleží rozhodování
o provádění staveb státních nejvyšším úřadům správním, totiž příslušným odborným
ministerstvům. Plány stavební zhotovují technické orgány ministerské neb místodržitelské a schválení jich vyhražuje si vždy ministerstvo, pročež se nedá mysliti,
že by podřízenému politickému úřadu okresnímu přislušelo ještě dálší právo zkoumání a schvalování projektu stavebního. Právo ))zkoušeti a schvalovati plány« prG
stavby státní, které § 134 . ř. st. politickému úřadu okresnímu vyhražuje, musí tudíž
způsobem obmezovacím a sice v tom smyslu vykládáno býti, že politický úřad
okresní u příležitosti odbývání místního komisionálního řízení má hájiti stanoviskfr
platného řádu stavebního a k tomu cíli jest oprávněn a zavázán, případné změny
a podmínky zákonem odůvodněné klásti, což však díti se může opět jen ve formě
návrhu, poněvadž přece okresní úřad politický není oprávněn, představeným úřadům
p odmínky diktovati. Ustanovení nad uvedené, tomuto názoru přizpůsobené, jeví sevšak - de lege ferenda - na nejméně bezúčelné, uvážíme-li, že dle předpis u § 28
odst. 3· stav. ř. úřady státní stavbu podnikající jsou vůbec vázány, veškerých ustanovení tohoto zákona sta vebního přesně šetřiti.
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Rovněž nelógickým a neodůvodněným. jeví se by ti ustanovení, že stavby prováděné zemí neb okresem podléhají schválení politického úřadu ohresního a to tím
více, an stavby obcí, tedy samosprávných orgánů nižšího řádu, vedle § 13 1 • tohoto

schválení politického nepotřebují a- obecním výborem'samým jsou povolovány.
Úmysl zákonodárce, vyhnouti se možným konfliktům co do kompetence, jakož
i v příčině předpojatosti úřadů stavby povolujících (úřadů stavebních), které zároveň
-co stavebníci vystupují, bylo by lépe poslouženo, kdyby na místě předcházejícího
-ustanovení vytknuta byla obecná zásada toho smyslu, že povolení ku stavbám veřejným t. j. stavbám obcí, okresu, zemé a stát~t, j'lkoi i k~t stavbúm provádln'!Jm

od fondů, týmiž ot'gány spra·vovaných, dávati mají úřady orgánům stavbu vedoucím
nejblíže př,ds tav ené ; je-li však t'třadem stavbtt provádějícím nejIl1/ š.Č;í úřad samosprávný nebo státní (zemský výbor resp. miwisterstvo), měl by týž úřad sám stavbtt
.schvalovati šet,'e p,'i tom ji povinnosti ú,'ední veškerých ustanovení tohoto řádu
.stav., jakož i ostůtních pHsl·ttšných zálcon~~ a nařízení pro stavby platných. Místní
komisionální řízení o takových projektech stavebních mělo by se přikázati samo-

. správnému, pokud se týče politickému úřadu první stolice, který by měl právo
a povinnost k uhájení zákona k l ásti požadavky ve způsobě návrhů, o nichž by poS tupem instancí se rozhodovalo.
2. O námitkách sousedů a interesentů činěných proti stavbám veřejným rozho.duje úřad, jemuž přísluší vydati povolení stavebnÍ. (Srov. § 37·, odst. 3·)
3. Stejnorysy plánů stavebních, které se dodati mají zástupcům obce a okresu
povinen jest předložiti stavebník.
4. Poněvadž k jednání o stavbách veřejných musí přibráni býti zástupcové
obcí a okresu, při sluší jim tím samým též právo, proti stavbě případné námitky
činiti, jakož i obcím neb okresu jimi zastoupenému odvolání z dotyčného rozhodnutí
o stavbě podati.
5. V příčině staveb železničních a jich povolování viz § 45·
Povolení ku stavbám soukromým poblí ž železných drah projektovaným uděluje
18 0
.o becní úřad stavebnÍ. (Srov. též oběžník zem. výboru ze dne 17· prosince
7 •
č . 24.813')
6. Ku zřízení stáléllO divadla jest zapotřebí Nejvyššího schválení (§ 14· Nejv.
nař. ze dne r4. září 1852.). Předpisy o kompetenci v příčině povolování staveb
divadel a ohledně dohledu posuzovati dlužno nyní dle zákona divadelního ze dne
27. března 2887. Č. 27 z. z. (viz dodatek IV.) Zákon tento nechává však pohříchu
důležitou otázku kompetence v příčině udělování povolení ku stavbě divadel, opět
nerozřešenou a otvírá tím vo lné pole příštím sporům kompetenčním mezi úřady

j§tátními a samosprávnými. Aniž by totiž právo povolovací přesně vymezil, ustano'vuje zákon divadelní v § 39 ., že zllstávají ohledně divadel v platnosti obecné
'předpisy řádu stavebního, řádu požárního, pokud se týče zákonů o zřízení obecním,
-pokud zákon divadelní odchylných ustanovení v té příčině neobsahuje; dále pak
-v § 35 ., že při zřizování a provozování divadel v příčině opatření bezpečnostních
'rozhodující vliv politickým okresním úřadům se vyhražuje. Ačkoliv tedy dosavadní
-veskrze neosvědčená a jednotné vedení správy veřejné poškozující konkurence
kompetenční těmito předpisy opětně byla uzákoněna, jeví se v té příčině vzhledem
k předpisu § 37. zákona divadelního jedině oprávněným názor ten, dle něhož udě
lování povolení ku stavbě divadel, jež podniká stavebník soukromý, samosprávným
dlřadllm stavebním přísluší, při čemž vedle toho dle § 35· téhož zákona "rozhodující vliv", tedy právo věcného vyjádření, po případě pf'ávo namítací úřadllm
.politickým vyhraženo zůstává.

§ 135·
Aby ti, kdož chtějí stavěti, nebyli v provedení
-úmyslu svého zdržováni, povinni jsou úřadové na něž
l1áleží vykonávání řádu stavebního, ve všech záležitostech
.staveb se týkajících co nejrychleji jednati a je s vše~
možným přispíšením vyřizovati.

Okresní výbor může členům obecního představenstva
kten v, ohl~du ~?mto . ane? vů~ec při vykonávání řád~
stavebmho JednaJ1 proti sve povmnosti, uložiti ořádkové
pokuty ve smyslu § 100. ob. ř.
P
V I

§ 13 6.
Vykonávání státního práva dohledacího upraveno
jest zákonodárstvím obecním .
Podro~ný výk,l;td o státním právu dozoTčím k obcím viz v
§
~
Krome dozorclho práva státu . h;r
pozn. . 13,,· byla, a kteréž v praxi s právem k~sJ:?Z ve~~ pova~a co negativní vyznačena
ním v jistých případech též p.' , a,cl1lm .v J~ no splyvá, přísluší orgáni'ml státP" d '
nme pravo vecne/1O rosltodování
v
stavebního, jednak
v § 4. Potvrzování plánů polohy.
]ICIC a sice:
§ 5. Schvalování změn plánů polohy.
§ 8. Potvrzování
r'
.,
v místech
lázeňských. plánů polohy v m es t ec h
se samostatnym
znzením
obecním a
V

•

zák~~e~hY at~~~tl1~~~e~~tn~t~~~~nt~~t~ ~~:~~i.~e;\toho~o řádu
v

§ 25. Rozhodo,:á?í o postupu pozemků k založení ulic.
~ 39. S~hvalov~l1I .?rovoz?v ~ren živnostenských .
§ 43 . P!;lsobnos~ P;~ prov~d;n! staveb v obvodu míst opevněných.
§ 44. Pusobnos~ ~n provadeDl staveb při s;lnicích erárních .
stav!b 4nSa' Sbclhl'zvkalo~all1l ~taveb železničních a pllsobnosť při provádění soukromy· ch
u ze eznlC .
§ 46. Působnost v příČině staveb vodních
§§ 88., ~9. Půs?b~?st })ři ~ři~ování parní~h kotlů a topení.
§ 97. Pusobnosť pn ZrlZOVaDl plynovodll a závodů elektrick)fch
§ lal. Poskyto~ání úlev při stavbách isolovaných.
.
§§ IIS-I20. Pusobnosť při stavbách průmyslových .
§§ 12I., 125. Pllsobnosť v příčině divadel škol a jin)/c h budov veřeJ' ny' ch.
§ 129. Rozhodování ve věcech trestních. '

§ 137·
~, nálezů politických úřadú, jež byly učiněny ve vě
cech radu stavebního, odvolati se možno zákonným po- ·
stupem instancí .
~. Z rozhodn~tí p~~itické!lo úřadu okresního (okr. hejtmanství) možno se odvolat) k, c. ,~. mlstodrzltelstvl co druhé stolici ; odvolání buď p ď
d
d •
u ?kresmho uradu (§ 9 2. min. nař. ze dne I • března 18
o ~no o 14 nu
další
2 Pokud ~ ~s.t?drzJte}stvl (mm. vyn. ze dne 22. července 1869. Č. II6. říš. zá k.) .
žn osi' k sp 'v ' Jakymd zpusobdem lze na roz.hod~utí politických úřadů podati stí"k (:a §Dlmu sou Dlmu voru, ustanovuje zakon ze dne 22. říJ' na 1875 č ~6
ns. za . VIZ
132., pozn. 2.) .
. . ".
d .3. Byl~-li P~oti :lá,lezu.?d 0.I~re,s!lího úřadu politického v první stolici vydaném
p ? '1no V;;tS o .volaDl, muze tyz urad po zralém uvážení sám svů' v od Ol' vza "
n áalleezzemdletl,zmadostbl
neb zcela zrušiti a odvolání
oso am tretlm neJa'
.
n
dne 31. le dn a 1860. č. 31. ří š. zál~ )prava pnsouzena nebyla. (Vynos min. vnitra ze

~ě~~~oti :~~~fdnu~í mís~?držit~lsk~mu ;ní~to,

ret~r:'~i~iS~~;i~f:;\:r ~~~~~~
v

".

V"

;eku~'e~ta z~.ělkliti

tírdvyříd~i POkl~

V ·

.

'
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poplatcích za vykonávání komisí a poplatcích
(taxách) stavebních.

§ 13 8 .
Obcím, Jez mají svůj zvláštní úi-ad stavitelský aneb
které znalce po zákonu oprávněného zřídily k tomu konci,
aby dohlížel k provádění staveb, přísluší právo, za každou
stavbu prováděnou vybírati od stavebníka poplatek (taxu)
stavební, který má býti v přiměřeném poměru k rozsáhlosti stavby a k vykonávání dozoru nad stav:bou, kromě
toho i poplatky vybírány buďte podle určité sazby, o kterou
usnáší se v Liberci sbor obecních starších, v ostatních
obcích obecní zastupitelstvo a kterou potvrzuje výbor
zemský, dohodnuv se s c. k. místodržitelstvím a slyšev
po případě výbor okresní.
v hlavním městě Praze pl a tí v pří čině stavebních t ax násl e dující, výn osem
zemského výboru ze dne I2. ledna 188 7. č. 4603 3" ve s rozumění s c . k. mbtodržitels tvím potvrzená sa15eb, které při sd ě lání podobných sazeb pro města a obce venkovské obdobne použito býti mů že :
Sasba stavebn ích tax Ct výchoz ného, kte'ré 15 provt:íclěných staveb 15a komis ionální
řízení sta'Jební v Prau vybí?'a ti se mají:
1. Stavební taxa vyměřuje se z v)Tměry z astavěné plochy prováděné stavby,
a sice ze součtu výměry zastavěných ploch v přízemí a v patrech.
Výměra sklepů a střech z pravidla při vyměření stavební taxy se nepočítá.
Rozměry zbourané budovy aneb její části nemají na vyměření stavební taxy
žádného účinku.
II. Za odbývání komisionálního řízení o záležitostech stavebních vyměří se
výchozné 5 zl. r. Č.
Stav ební komise odbývají se, když to ustanovuje stavební řád a pak, když
obsah podáné žádosti odbývání komisionálního říz e ní podmiňuje.
III. Z každé prováděné stavby, j ejíž úhrnná výměra jednotlivých zastavěnýclt
ploch 500 m2 nepřesahuje, vyměří se stavební taxa S zl.
Bylo-li by pro t'lkovou stavbu odbývání stavební komise předepsáno, vyměří
" se mimo to výchozné S zl.
Z každé stavby prováděné, j ejíž úhrnná výměra jednotlivých zastavěných ploch
přesahuje 500m2, vyměří se s tavební taxa i výchozné najednou tím způsobem, že
za každý čtvereční metr této úhrnné výměry počítají se dva krejc:uy r. č.
V takto vyměřené peněžité částc e jest již výchozné pro S zl. r. Č. zahrnuto;
ta částka, která po odražení výchozného zbude, jest stavební taxou.
Nebylo-li v takovém případě odbýváno komisionální řízení, vyměří se pouze
taxa stavební.
IV, Za vyšetření při menších opravách a změnách stavebních vyměří se taxa
stavební 5 zl. r, Č.
V. Za komisionální prohlídku budov aneb jejích částí za příčinou dovolení
k obývání aneb uZívání jich, vyměřl se výchozné 10 zl. r. Č.
VL Za vyšetření, konané na podanou žádost za povolení ku zřízení výkladce
vyměří se výchozné 3 zl. 36 kro
VII, Vznikla-li by při nějaké stavbě pochybnosť o tom, jaká výše za přízemí
nebo za patro uznána býti má, budiž v takovém případě počítána výše 4'5 0 m za

;p ~~měrnou

výši patra a b~diž při takové stavbě počítán o tolik pater, kolik má do
vyse vrstev 4'50 nt vysokych,
. VIII~ . Při s~~vbě, jejíž účel a hl:vní části jsou sklepy, budiž podle téhož pra"Vldla meren a ~yse stav?y ode dna cili dlažby sklepa.
, IX. Bylo-ll by v j edné stavební záležitosti více komisionálních řízení odbývano, bud~ ž . st~Ve?l~~ ta~a vY?l~řena jen jednou, výchozné ale tolikrát, kolikrát
by 10 komlslonalm nzel1l odbyvano.
, Yýchozné bll;diž vymeřenvo i tehdy, když bylo řízení odročeno ' pro nedostatečnost
planu aneb pro jlllOU vadu zadatelem zaviněnou.
Výchozné budiž též vyměřeno, když řízení stavební bylo provedeno ale stavba
povolena nebyla.
'
.. X . Výcho 7.n é budiž vyměřeno tomu, kdo podá žádosť, která aby vyřízena
~;et~tl~.ohla, podmiJ'\uje odbývání komisionálního řízení, kromě ž: by šlo o věc
~I. ~dyby n;ěl~ vyměřen~ býti stavební taxa ze stavby, která nepřipustila by
vy~e:el1l ,z.astavene ylochy, j~ko ku př.,. při nákladném upravení stavby nějaké
k j~nemu ucel u, budlz staveblll taxa vymeřena ze skute čného nákladu stavebního
a Slce 50 kro r. č. z jednoho tisíc e zlatých stavebního nákladu
~II. Za n~sleclující .ko~nision~lní řízení v záležitostech stavebních nevyměřuje

se alll stavebl1l taxa, a11l vychozne :
al za ustanovení stavební čáry a výše rovinné'
b) za vyšetře ní stavebních opatření při nebezp~čí sesutí,
cl za vy~et~ení, st~vebních opatření při požáru a na spáÍeniš-ti ;
d) za vysetrel1l zavad na domech, které odstraněny býti mají ;
el za vyšetření, na základě jichž vyklízení bytů má se naříditi a
.f) za vyše tření k trestnímu řízení.
'

§ 139·
Co se týče vymáhání zadržalých poplatkú stavebních
neb komisionálních, jakož i peněžitých pokut, byly-li jaké
uloženy, platí tytéž předpisy, které mají prLlChod pH exekučním vymáhání daní a pHrážek.
• p'oplc~~k'y penéii.t~, j;ito se p,odle zálcon~ aneb podle usnešení obecního od pří
sl,usl;e??, urad~ l?~htlckeho ;chv,:~en~ho, cla~vati .r;ta/í 7c néj~ké lJotl"ebé obecní, nezaleZejlCl v pnrazce k dal1lm pnmym nel:i nepnmym majz vybi?"aU predstavení
obce. svým~ vlastními. orgány;, dluhuje:.li povinník n~c~, máv se upomenouti, aby co.
.povl~lll~n jest, vypl~1l1, po.hrozlc mu pn tom exekucl a neuciní-li v nejblíže příštích
čtrnactl.dnech p ovlllnostl své zadost, tedy uloží politický úřad okresní nebo magistrát, ,j~muž ,politiské. ří~el~í věcí svěřeno jest, exekuci, při čemž má představený
obce, datl organY,svyml ve Cl nemov!té, úrodu a svršky dlužníkovy až do té sumy
ktera k zapravel1l nedoplatku a vyloh exekučních postačuje zabaviti a dle p~
.t!eb.y přen~sti ': ~:nine-l~ dálších o~m ~n~ ~arně, pod dohleďem úřadu, který exek~clv ~ov?hl, ve~l ':. za;tavu :z:,te verejne prodati. Ostatně jest se při tom pro-vad~l1l zaj~u, pr~n~sel1l . o, verej~~:n prodeji spra,vovati tím, co nařízeno při exekUCI vedene na veCI movlte za pnClllOU nedoplatku berničních (Srov § 4 cís nař
Le dne 20. dubna 1854. č. 96. říš. zák.).
..
.,
.
•
V příčině vymakání nedoplatk1~ bentích ustanovuje výnos ministerstva financí
_Le dne 4. prosince I858. č. 46060. v podstatných věcech následující'
.
Vymáhán~ ne~;>platk~ da~í I!rovádí politický vokresní úřad na ~ákladě výkazů
Jemu od berl1lho uradu predlozenych (§ S.). Ve vecech vymáhání poplatků a pokut
st~veb.ních předloží ~řad stavební dotýčný řádně odůvodněný výkaz s příslušnými
SP}sy jedl!~cími. - Uře.dní jednání v příčině vymáhání zadržených daní zahrnuje
.pet stupnu e:x:e7,~!ce a Slce: a) upomínání trestní, O) exekuci vojenskou, c) zájem,
d) sekvestracl, e) exekuci realní, vedenou na usedlosť dlužníka
A, ,Upomínání tt'estní záleží v doručení tlpomínacích lístků dlužníkovi proti
zaplacel1l poplatku S kr.; dle okolností může se upomínka opětovati, pak obnáší
lIoplatek 10 kro (§ II.) - B. Exekuce vojenská, zůstane-li upomínání bez výsledku,
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uloŽÍ se ihned druhý stupeň exekuce, t. j. exekuce vojenská. Politickému úřadu_
okresnímu jest však zůstaveno od této exekuce upustiti a naříditi ihned exekuční
zájem, jest-li by vidě l , že tento druhý stupeň by též v.bledku neměl. (§ I4.). Vojenská exekuce nesmí u každého jednotlivého dlužníka trvati déle 14 dnů; zů-
stane-li bez výsledku, bud ulož en třetí stupeň exekuce (§ 19.). - Zfijem. Při zájmu
dlužno šetřiti pravidla, že všecky předměty, kterých dlužník k dalšímu provozování
své živnosti nutně potřebuje, jakož i potřebné šatstvo a prádlo, zabaveny býti nesmí.
(§ 20.). - Dle rozhodnutí polit. úřadu okresního bud zájem proveden, buď skrzeobecního představeného aneb úředníkem zvlášť k tomu vyslaným, vždycky však
u přítomnosti dvou členů obecního výboru neb stává-Ii v tom ohledu nějaká pře
kážky, u přítomnosti dvou jiných osvědčen)'ch občanů, dále v přítomnosti dlužníka
neb jeho zástupce, kterýžto poslední z povinnosti úřední ustanoven budiž (§ 21.). Zájem bud obnoven, po případě rozšířen na tolik předmětů, kolik zapotřebí, aby
jich cena kryla dluh berní a výlohy exekučnÍ. (§ 22 .) - Na to buďte zabavené
svršky sepsány, odhadnuty a cena odhadní ,zapsána. Je-Ii k odhadu třeba zvláštních znalců, buďte tito přibráni. (§ 23.) - Uředník neb obecní před,tavený, kteří
zájem provádí, ustanoví zárovell, jest-li zabavené svršky ponechány býti mají
u exekuta aneb jinde uschovány a kde. (§ 24.). - O provedení zájmu a odhadu
bud sepsán protokol, v témž pak uvedeno, kde se zabavené svršky nalezají; protokol bud všemi přítomnými osobami podepsán a neprodleně polit. okr. úřadu před
ložen. (§ 25) Politický úř ad okresní má na to ihned naříditi draibH zabavených věcí a zároveň ur čiti čas i místo dražby, jakož i kdo tutéž provésti má, jestli
zvláštní úředník neb obecní představený. (§ 26.) - O dražbě sepsán bud protokol
a spolu s obnosem za prodané věcí stržen)'m okresnimu úřadu zas lán, který z něho
dluh berní a výlohy exekuční zapraví, případný zbytek pak exekutovi vrátí.
(§ 27.) - SekvestHtCe záleŽÍ v ustanovení zptlsobi lé osoby k tomu cíli, aby nemovitost' neb závod exekuta spravovala a z výnosu dlužné daně a výlohy exekuční
zapravovala. Sekvestrace po trvá tak dlouho a vztahuje tak dalece ku správě jmění r
pokud jest třeba dluh berní a útraty exekuce uhraditi. (§- 30.) - Sekvestor jest
povinen, skládati účty ze správy jmění politickému úřadu okresnímu - (§ - 35·) Exekuce j·eální. Jsou-li všecky předcházející stupně exekuce vyčerpány a nedá-li se
též od sekvestrace výsledku očekávati, má politický úřad okresní na základě řádně
sestaveného v),kazu nedoplatků a na základě průkazu, že všecky předepsané stupně
exekuce řádně avšak bez výsledku byly provedeny, žádati c. k. finanční prokura-turu za vymožení exekuce reální u přís lušného soudu. (§§ 36. a 37·)
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cl a t e k.
1.

Nařízení

ministeria záležitostí vnitřních, vydané v souhlasu s ministeriem
záležitostí duchovních a vyučování, pak ministeriem práv, financí,
obchodu a orby dne 8. listopadu 1886. (č. 8. zem. zák. na rok 1887-),
jímž se v některých l'Sástech mění ustanovení nařízení ministerského ode dne II. prosince 1860. č. 36413., jež se týče rozdělení
úředně oprávněných soukromých techniků, jakož i pr&kazů, které předložiti náleží těm, kdož se ucházejí o práva taková.

Aby až do té doby, kdy vydán bude nový statut
pro soukromé techniky úřadně oprávněné, ustanovení
nařízení ministerského ode dne I I. prosince 1860 číslo
36413, - jež se týkají tříd těchto technikú jakož i prLlkazú,
jež předložiti náleží těm, kdož se ucházejí o práva ta~
ková, uvedena byla v souhlas se změnami, které od té
doby nastaly v zařízení vyučování na vysokých školách
technických a na vysoké škole pro zeměvzdělání jakož
i v příčině dotyčných zkoušek a vysvědčení, vidí se ministeriu záležitostí vnitřních v souhlasu s ministeriem
záležitostí duchovních a vyučoval11, pak s ministeriem práv, financí , obchodu a orby změniti částečně
-SS 1., 2., 9., 10. a I I. zmíněného nai"ízení a vydati následující ustanovení, která dnem vyhlášení platnosti llélbýti mají.
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§

I.

Přísežní, od vlády oprávnění
rozdělují se ve čtyry třídy:

soukromní technikové·

a) S t a veb n í in žen Ýř i, pokud se týče s t a veb n Í'
a k u I t u I' n í (recte zemědělští) in žen Ý ř i (pro stavby
silniční, vodní, mostní a železniční, pojímaje v to be~
prostředně s nimi spojené stavby pozemní, pokud se týce
pro kulturně-technické práce všeho druhu);
b) ar chi t e k t o v é (pro veškeré stavby pozemnía zejmena pro umělecké práce stavební);
c) in žen Ý ř i pro s t a v b u s t I' oj Ů (pro strojnictví,.
pojímaje v to stavby pozemní bezprostředně souvísící se·
zařízením strojním) a
d) zem ě měř i č i, pokud se týče zem ě měř i či
a kulturní (zemědělští) tec hni k o v é (pro vyměřování,
pokud se týče také pro práce kulturně-technické, vyjímaje větší zařízení hydrotechnická).

§

2.

Prúkaz o odbytých předepsaných studiích technických
podati třeba v příčině každé z těchto čtyr tříd soukromých techniků úředně oprávněných vysvědčeními některé
tuzemské vysoké školy technické a pokud se týče vysoké školy pro zeměvzdělánÍ. Prúkazem tímto jest:
a) u stavebních inženýrů vysvědčení o odbyté druhé
státní neb diplomové zkoušce z odboru stavitelství inženýrského, a žádá-li se též za oprávnění pro odbor kul:
turně-technický, vysvědčení o zkoušce odborné, zavedene
pro tento odbor v nařízení ministerském ode dne 20. srpna.
1884 č. 145 říš. zák.;
b) u architektú vysvědčení o odbyté dru~é státní:
neb diplomo~é zkoušce z odboru staveb pozeml1lch;
c) u inženýrú pro stavbu strojů vysvědčení o odbyté druhé státní neb diplomové zkoušce z odboru stavby
strojů a

d) u zeměměřičú vysvědčení o odbyté s prospěchem
zkoušce z veškeré matematiky a zobrazujícího měi-ictvÍ,
pak z fysiky a nižší i vyšší geodaesie, a u zeměměřičů
a kulturních techniků vysvědčení o odbyté s »dobrým«
prospěchem II. státní (odborné) zkoušce pro kulturní
techniky zavedené v nařízení ministerském od dne 20. srpna
1884 č. 145. ř. z. a vysvědčení některé školy technické
o vyšší geodaesii.
Ministeriu záležitostí vnitřních v souhlasu s ministeriem záležitostí duchovních a vyučování jest vyhraženo,
aby uznalo cizozemská vysvědčení taková.

§ 3·
K doložení praktické zpúsobilosti třeba vykázati odbornou praksi, nabytou po předepsaných studiích, která
u stavebních inženýrú, pokud se týče u stavebních a kulturních inženýrú, architektů a inženýrú pro stavbu strojů
zahrnovati má pět roků, u zeměměřičů však tři roky,
a jež uspokojivými hodnověrnými vysvědčeními potvrzena
býti musÍ.
Těmito vysvědčeními musí býti prokázáno delší samostatné spolupůsobení při navrhování dotyčných staveb
a u zeměměřičů samostatné· provádění praktických prací
vyměřovacích.

Dotyčnou

praksi odbýti mohou uchazeči:
a) ve službě státní, zemské nebo obecní, pakv:ve
službě z oboru stavebního, stavby strojů nebo vymerovacího při státních neb státem provozovaných drahách
železných nebo při některé koncessované společnosti železniční; dále
b) uchazeči o právo ,stav.e~níh? inžený~a, poku~ vse
týče stavebního a kl~l~url11h,o l~~enrra, ~rch~!ektav a m~e
nýra pro stavbu stroJu take pn nekterem ur~dne opr~v
něném stavebním inženýru, pokud se týče pn stavebl1lm
a kulturním inženýru, architektovi, koncesovaném staviteli
nebo inženýru pro stavbu strojů (v. p. strojírny);

1°4

l°S

c) uchazeči o právo zeměměřiče také při vyměřování
pro účely katastru o dani pozemkové a upravení daně
pozemkové nebo II některého úřadně oprávněného stavebního inženýra, pokud se týče stavebního a kulturního inženýra nebo u některého úřadně oprávněného
zeměměřiče, pokud se týče pak zeměměřičú a kulturních
technikú také v kulturně-technické kanceláři některé spo-

Zeměměi-iči a kulturní technikové mají mimo to provésti ještě praktickou práci z oboru kulturně-technického
a slo.žiti ústní zkoušku ze zákonů a nařízení, v tento obor
spadajících.

lečnosti hospodářské.

Od uchazečů, kteří diplomovou zkoušku z oboru stavitelství inženýrského, z oboru staveb pozemních neb
z oboru stavby strojů s prospěchem složili, budiž k doložení zpúsobi1osti praktické žádán pouze průkaz tr-íleté
prakse odborné, dokonané po odbytých předepsaných
studiích.

§ 4·
Přísná zkouška praktická, kterou složiti lze po uplynutí polovice prakse uvedené v § 3. pozůst~vati má u inženýrů stavebních, pokud se týče u stavebních a kulturních inženýrů, pak u architektt\ a inženýrů pro stavbu
stroja ze zkoušky písemné a ze zkoušky ustní.
Písemná zkouška zahrnuje vypracování většího elaborátu z dotyčného oboru stavebního dle daného programu a v době, kterou od pHpadu k případu ustanoviti jest.
Ústní zkouška má se vztahovati toliko ke vlastním
odborům stavebním (k odboru silničnímu, vodnímu, mostnímu, železničnímu a kulturně-technickému, pokud se týče
k odboru staveb požemních nebo k odoru stavby strojů),
pak k ustanovením zákonným v dotyčný odbor spadají..
dmu, při čemž otázky kladeny buďtež na základě elaborátu písemního.
U zeměměřiču má přísná zkouška obsahovati:
I. provedení praktických úkolú z oboru vyměřován
a to jak v poli, tak i cestou písemnou;
2. ústní zkouška z matematiky a geodaesie ve všech
odvětvích jejich a
3. zkouška ze zákonú a naHzení, týkajících se evidence katastru o dani pozemkové, shody operátú katastru
o dani pozemkové s knihami pozemkovými, pak scelování
pozemků, v příčině poslednější však jen potud, pokud se
týkají oboru vyměřovacího a země, pro kterou zeměměřič
ustanoven býti má.

S 5·

§ 6.
Zkoušky konají se v dubnu a v rlJnu v úředních sídlech politických úřadú zemských, ve kterých jsou vysoké školy technické, před komisí zkušební, jejíž údy politický úřad zemský k tomu povolá.
Při tom budiž obdobně zachováván způsob, jenž pře
depsán jest ohledně zkoušky pro státní službu stavební.

§ 7·
V mezích zvláštního oboru povolání, uvedeného v § 1.,
pHsluší jednotlivým ti-ídám soukromých technikú úředně
oprávněných všechna práva, kteráž v naHzenÍ ministerském
ode dne 1 I. prosince 1860 č. 36413, v příčině oboru
působnosti těchto technikll vytknuta jsou a platí v pří
čině té obdobně dotyčná ustanovení zmíněného nařízenÍ.

§ 8.
Objem práv technikú, kteří na základě nai-ízení ministerského ode dne ll. prosince 1860 č. 36413 již jsou
oprávněni, tímto nařízením dotknut není.
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S 9·
Ustanovení SS 1., 2., 9., 10. a 11. nařízení ministerského ode dne 11. prosince 1860 č. 36413, která tímto
nařízením nejsou změněna, jakož i ostatní ustanovení v nařízení onom obsažená zůstávají i na dále v platnosti.

II.

Vyhláška
c. k. mistodržitelství ze dne 21. prosince 1860. ě. 65566·
o pravidlech pro zřízení úředně oprávněných civilních
techniků.

(Zem. zák. ze dne I 3. lu!'Ora 186 I. Čásť 1. Č . I.)
Ku provední § 27. pravidel schválených Nejv. t0Zhodnutích ze dne 6. října I860 a vyhlášených výnosem
státního ministerstva ze dne 8. prosince 1860 v zákonníku říšském o organisaci státní služby stavební uvádějí
se tímto v základě Nejvyššího schválení ze dne 29. listopadu I860 a ve smyslu vynesení c. k. státního ministerstva ze dne I I. prosince I860 Č. 36413- 2 I94 ve všeobecnou známosť základní pravidla pro zřízení úředně
oprávněných soukromýchtechnikú a sice s tím připo
menutím, že v S 7. těchto pravidel dotčená sazba odměn
za výkony, které tito soukromí technikové z nařízení
úřadů obstarávati mají, od c. k. místodržitelství a v nejbližší době ustanovena a vyhlášena bude.

a) civilní inženýři pro všecky obory staveb ;
b) architekti;
c)

geometři čili zeměměřiči.

§

2.

Civilním inženýrům přísluší tento obor púsobnosti :
a) provádění prací zeměměřických, znázorúovacích
a výpočtú všeho druhu a zhotovování dotyčných plánú.
b) Zhotovování plánú, výpočtů ~t rozpočtú pro stavby
pozemní, silniční a vodní, jakož i pro stavbu stroj i:, všeho
druhu.
c) Řízení staveb nových i oprav stavebních, jakož
i veškerých podnikú z oboru stavitelství a výkonné mechaniky způsobem vědeckým i praktickým v mezích
oprávněnosti propújčené stavitelúm dle řádu živnostenského ze dne 20. prosince 1859 § 23. a vedle platných
zákonů a předpisů stavebních, rovněž i provádění staveb
dotyčných a kollaudování (schvalování) staveb jinými osobami provedených.
d) Odhadování budov, stavenišť a hmot stavebních,
strojú i jich částí.
e) Provádění výzkumú a pokusů o vědeckých otázkách
z oboru stavitelství, zhotovování výpočtů a nákresú, podávání zpráv a dobrozdání v témž oboru.
f) Zkoušení plánú, technických a měřických výpočtú,
dobrozdání co do jejich správnosti, jakož i zkoušení a pověřování souhlasnosti kopií plánú a nákresú vzatých dle
. stejného neb změněného meřítka.

S 3·
Architektům přináleží

Z á k lad n í p r a v i dl a pro z 1-í z e n í ú ř e dně op r á vněných soukromých techniků.

dělí

chitektuře.

S 4·

§ 1.
Zkoušení a přísežní, vládou
se ve tři třídy:

táž práva stejnou měrou, avšak
jen potud, pokud se vztahují k stav1Jám podzemním a ar-

oprávnění

techniko\(é

Geometři (zeměměřiči) jsou pouze oprávnel11, prováděti práce měřičské, znázorňovací a sdělávati V)'počty

zeměměřičské

a plány, jakož v mezích těchto práce dle
inženýrům a architektům přikázané vykonávati. Mimo to ponechává se jim právo, s oprávněností
co civilních geometrů spojiti též provozování živnosti stavitelské, vyplní-li podmínky i'ádem živnostenským v té

S 2.

f) civilním

příčině předepsané.

atd. Odměna za podobné obyčejné výkony ustanoví sesazbou, kterou každý úřad zemský dle místních poměrů
zvláště sestaví. Použití civilního technika k pracím úředním
mimo stavební okres jeho sídla jakož i použití jeho ku
týmž službám proti jeho vůli déle 30 dnů v roce žádati
nelze.

§ 5·

§ 8.

Listiny, vysvědčení, nákresy, výpočty a dobrozdání,
které civilní inženyři, architekti a geometři v oboru své
působnosti o skutečnostech a otázkách v základě prokázané své způsobilosti odborné sdělají a . vystaví, mají
u správních úřadů stejnou platnosť s listinami sdělanými
od zeměpanských úi'edníkí\ stavebních s právomocností

K dosažení oprávněnosti civilního inženýra, architekta a geometra má žadatel vykázati:
a) stáří 24 let a způsobilosť volného nakládání svým

úřední.
Jmenovitě

pak mllže na základě plánů podepsaných
civilním inženýrem a architektem povolení ku stavbě udě
leno býti.

§ 6.
Za účelem provádění měi-ick)kh prací, odhadll a odborně vědeckých dobrozdání pro poH-ebu soudů mohou
úi-edně oprávnění civilní technikové dle uvážení toho kte-

jměním;

b) rakouské státní

občanství;

c) zachovalosť mravní.
Zejména nesmí k zaměstnání tomuto pi-ipuštěny býti
osoby, které pro nějaký zločin nebo přečin ze ziskuchtivosti nebo proti veřejÍlé mravnosti aneb z jiné pří
činy vůbec k vězení více než 6měsíčnÍmu odsouzeni byli.
d) Znalosť zemské řeči toho obvodu správního, pro
který koncese udělena býti má.

,I

§ 9·

rého soudního úi-adu jednou pro .vždy zavázáni aneb od
případu k případu povoláni býti.
Stranám soukromým zůstavuje se, cestou úmluvy
služeb těchto techniků používati a odměně za práce jich
.se sjednati.

(Ustanovení tohoto § j ednaj í v odst. a) b) c) o vě
deckém průkazu způsobilosti k dosažení koncese civilního
inženýra a pozbyla tudíž vzhledem k příslušným před
pisům § 2. odst. aj a § 3. min. nařízení ze dne 8. listopadu 1886 č. 8. z. z. pro budoucí případy platnosti.)

§ 7·

§ 9. odst. 6.

S postavením ~. o. technika nelze spojovati zvláštní
státnÍ. Technikové tito jsou však povinni, na každé
vyzvání příslušného úřadu na místě státních úředníků sta- .
vebních ve věcech technických žádané služby a práce
pro vládu konati.
Práce tyto mohou záležeti v provedení jednotlivých
výkonů aneb v přenesení stálé dohlídky, vedení staveb

Žadatelům zůstavuje se na vím, zkoušku z jednotlivých odborů zvlášť aneb ze všech na jednou složiti
a sice s předběžným svolením politického úřadu zemského
a proti zapravení předepsané taxy zkušebnÍ. Kdo chce
složiti zkoušku ze všech odborů najednou, musí prokázati úplně odbytou pětiletou praksi, kdežto ku složení
zkoušky pouze z jednotlivého neb dvou pi'edmětů dvou-

úřad

'I

III
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letá prakse dostačí. Zkouška z předmětů dále zbývajících
může složena býti teprve po odbytí prakse pětileté.
Žadatelé, jichž způsobilosť jiným způsobem jest zjištěna, mohou osvobozeni býti státním ministerstvem za
zvláště pozoruhodných okolností od zkoušky z oněch
odborů, v kterých svou způsobilosť právě tímto způsobem
byli prokázali.

S 14·
Civilní technikové jsou povinni, ve svém bydlišti
místnosť jednací zříditi a výkony své osobně
i-íditi.
Technikové tito mají právo, přijímati techniky do
prakse, tytéž pod svým vedením a odpovědností upoti'-ebiti a jim o praksi konané vysvědčení vystavovati .
řádnou

S 10.

• 1
.J

Gedná

o průkazech vědecké způsobilosti c~vilníc~
a jest předpisem S 2. odst b) a S 3. mm. nar.
ze dne 8. listopadu 1886 č. 8. z. z. pro budoucnost
zrušen.)

architektů

S I!.
(Jedná o
.a jest změněn

průkazech

S 2.

způsobilosti

odst. d) a

S 3.

civilních geometrů
téhož nařízení.)

S 12.
Na základě uvedených prLlkazů udělí místodržitelstvÍ,
v jehož správním obvodu civ. inženýr, architekt neb geometr usaditi se hodlá, žádanou koncesi.
Samostatná činnosť oprávněného civilního technika
započne po složení přísahy, kterou týž k pilnému a svě
,d omitému plnění všech jemu kýmkoliv svěřených výkonů
se zaváže.
Den složení přísahy a stálé sídlo oprávněného technika uvede politický úřad zemský v obecnou známosť.

odepře aneb
nedostatečnými uznají

Z rozhodnutí, jímž žádaná koncese se
průkazy

způsobilosti

Přesídlení civilního technika v obvodu téhož okresu
stavebního buď oznámeno představenému dotyčného okresu,
přesídlení do jiného okresu stavebního představenému dří
vějšího i nového okresu, přesídlení do jiného obvodu
správního pak zemským úřadům politickým, jichž se pi-esídlení týče.

§ 16.
Každý civilní technik jest povinen vésti chronologický
seznam nepřetržitým poi-adem číslovaný o všech výkonech
jím samým neb v jeho jméně provedených, o kterých
nějaké písemné vyřízení vydá. (5 5.)

5 17·
Technikové dle tohoto nařízení koncesovaní podléhají disciplinární moci politického úřadu příslušného stavebního okresu.
Přestoupení tohoto nařízení buďte trestány napomenutím, důtkou neb peněžitými pokutami. Pokuty peně
žité mohou též mimo řízení disciplinární uloženy býti a sice
co prostředky donucovací.

5 18.

S 13·
předložené

I

neb zamítnou, jest volno odvolati se k státnímu mini,sterstvu.

Politický úi-ad zemský muze ú. o. technika sesaditi,
jestli týž v cestě řádného řízení trestního zatknut, aneb
pro zločin dán v obžalobu, nebo jestli další vykonávání
jeho činnosti dle výsledku disciplinárního neb trestního
i-ízení povážlivým býti se jeví.

I 12
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S 19·
Politický úřad zemský odejmouti může ú. o. civilnímu technikovi koncesi:
a) pro těžké a opětně bez výsledku potrestané poldesky služební;
b) jestli ú. o. technik ve výkonech svých vedome
nesprávnosti se dopustil;
c) vyjdou-li při služebním jeho řízen! na jev? n~do~
statky, které nad pochybnosť nedostatecnou zpusobllost
prozrazují.
y

vení o tom, j a k bud o v y ve i- e j n Ý c h š k o lob e cných a měšťanských mají býti zal-ízeny a jak
se ve školách těch pečovati má o zdravÍ. *)

§

1.

y

§ 20.
Oprávněnosť ú. o. technika pomíjí:
a) Vzdáním se a přijmutím jeho politickým úřadem
zemským;
, , o
o
b) zastavením činnosti po celý rok ~ez U~~l~l duvodu;
c) pi-ijmutím úřadu, který s koncesi spoJIti nelze;
d) postavením technika pod kuratelu;
e) odsouzením pro zločiny a přečiny v § 8. c) naznačené aneb k šestiměsíčnímu vězení vůbec.
(Pod »ministerstvem státním« dlužno rozuměti nyní
»ministerstvo vnitra«.)

Poloha budovy školní.
Budova školní má míti polohu pokud možná volnou,
má státi na suchém místě, a možno-li tak, uprostřed obvodu školního.
Staveniště nemá býti zvoleno na hlučných náměstích
a ulicích (silnicích), ani na blízku živnosti se hřmotem pracující aneb takové živnosti, která vydává nepi-íjemné a zdiaví
·škodlivé zápachy, aniž na blízku bahen a jiných vod stojatých atd.
Staveniště může definitivně zvoleno býti teprvé tehdy,
podal-li lékař úřední dobré zdání v příčině zdravotně policejní a udělila-li okresní rada školní schválení svého
(§ 15·)·

§

2.

O · bud o věš k o 1ní v ů b e c.
,

III.
Nařízení

c. k. ministeria záležitosti duchovnich a vyučováni
ode dne 12. března 1888, zák. zemsk. č. 40.,

jímžto se na základě § 17. zákona zemského, daného dne
19. února 1870, zák. zemského číslo 22., kterým se upravuje zřizování, vydržování a navštěvování v:r-.ejný~h šk?l
obecny'ch a po učiněném sJ· ednání s c. k. n~1111stenem za,
ležitostí vnithlích
vydávají pro královstvl, C
esl<:e' ustano-

Budova školní musí stavěna býti správně.
Přízemek má býti povýšen alespoií. na 0·63 metnl
nad povrchem ulice (silnice) a okna v něm mají býti tak
zřízena, aby pozornosť dětí nebyla odvracována tím, co
se děje venku. Budova školní nesmí býti ve spojení s domem činžovním.
*) Jeho Excellence pan ministr záležitostí duchovních a vyučo
vání podotknul ve vynesen í ze dne 12. března 1888., č 7099 a i 1 ~87.t
fe při provádění předpisů pro stavbu a zařizování budov školních
třeba dbáti náležitě ministerského vynesení ze dne 27. července 18 78 .,
Č. 12. 12 3. (Věstníku vládního u věcech škol obecných v království
Českém ročník 1878, č. 30.), ve příčině toho čeho třeba naříditi, aby
-obce .stavbami školními přetěžovány nebyly.

I

Při stavbě přízemních budov školních budiž zdivo,
pokud se předpokládati dá, že bude třeba školu rozšířiti,
učiněno tak silným, aby na ně ještě jedno poschodí postaveno býti mohlo.
Budova školní smí obsahovati jen takové místnosti,
které slouží k účelům školním anebo za byty učitelův
neb školníkův.
Nedovoluje se, aby východy síní školních vedly přímo
na venek, a žádná síň školní nesmí přímo býti spojena
s některou místností obytnou.
.
Má-li se téhož stavení užívati také ještě k účelům
jiným, na př. k účelům správy obecní, musí vlastní budova školní úplně oddělena býti od druhé části stavení,
takže nemají ani společných vchodů, schodů ani záchodů.

§ 3·
Dvéře a síň domovní, jakož i chodby a schody mají
míti dostatečnou šířku, a sice chodby nikoliv pod 2 metry
a schody nikoliv pod I' 5 metru.
Veškeré chodby buďtež světlé a bez průvanu, však
přece takové, aby dle potřeby každé doby rychle mohly
býti provětrány.
Schody zřízeny býti musí buď z kamene neb z cihel
s dřevěným obložením. Výška stupňů obnášeti má O· I 35
až O' 15 metru a šířka O' 34 až O' 3 I metru.
Schody, vedoucí z jednoho patra do druhého, ne-o
smějí býti nepřetržené ani točité.
Buďtež opatřeny odpočívadly mezi jednotlivými stupni
a buďtež, pokud možná lomeny ve 2 nebo 3 ramel~a. Kd~
schody mají jednu stranu volnou, tam zřízeno bud p.evn~
dostatečně vysoké a husté zábradlí s opěradlem, ktere
vždy tak upraveno býti má, aby žáci nemohli se po něm
voziti.
Budiž postaráno o to, aby před vchodem a , přede
dveřmi každé světnice školní byla železa k oškrabování
bláta, neb jiné zařízení k očistění obuvi.

S 4·
Při větších budovách školních opatřeny buďtež k umístění sbírek učebnin (knihovny, fysikalního kabinetu a pod.)
v míře náležité potřebné místnosti, jakož i pokoj, ve
kterém se učitelé zdržovati mají, pokud se týče kancelář

pro

řídícího učitele

neb

ředitele.

Při ~tavbách škol v místech větších odporučuje se,
aby take pokud možná hledělo se ke zřízení dětských

zahrádek.

S 5·
Síně

školní.

Při větších budovách školních znzeny buďtež sme
učebné pro dítky mladší v přízemí, pro starší pak v pa-

trech.
Mají-li v budově umístěny býti samostatné školy pro
c~lapce a dívky, buďtež síně školní pro obě pohlaví oddeleny od sebe zvláštními vchody, síněmi domovními
a záchody. Kolik světnic školních má býti, řídí se dle
!~ho" kolik u~itelů pro školu jest třeba (§ I I. zákona
n~~k;?o, dan:ho dne 2. května 1883), při čemž budiž
pnhhzeno take k tomu, že by žáků mohlo přibývati.
Síně školní mají, pokud možná, na straně oken obráceny býti k jihovýchodu a mají dle § I I. dotčenéhO zákona říšského při školách dvou- a vícetřídních míti místa
pro 80 žáků.
U škol jednotřídních řídí se velikosť síně školní dle
toho, kolik jest dítek.
Síně školní mějtež světlou výšku nejméně 3'8 metrů,
u, ~ětších škol (zejména v městech) 4'5 metrů a pro každé
dlte prostoru n~ 0'6 čtverečního metru vyměřenou, mimo
to pak poskytuJtež místa potřebného pro učitelskou stolici, skříň, školní tabuli, kamna s příslušenstvím a volný
příchod k lavicím.
Úhrnná prostora vzduchová pro jednoho žáka obnáší 3'8, pokud se týče 4'5 krychlových metrú.
8*

Délka síní školních, vyjma kreslírny, nemá obnášeti
více než 12 metrú.
Hloubka síně i-ídí se dle toho, jak vysoká jsou okna.
l\l[enší síně školní maji pokud možná míti podobu
čtverce, u větších síní školních však buď hloubka síně
k délce její v poměru jako 3 : 5·
Ve školních staveních vysoko položených, zvláště
pak v takových, která se všech stran stojí volně, mllže
světlá výška síní školních až na 3' I 5 metrú obmezena
býti, předpokládajíc, že úhrnná prostora vzduchová pro
jednoho žáka vyměr-ená, která obnáší asi 2' 50 krychlových
metrú, vzhledem k poměrlml klimatickým jest ještě dostatečnou v pÍ"Íčině zdravotní.
Podlaha budiž rovná a hustá.

§ 6.
Konstrukce trámú a výplň jich budiž taková, aby
zvuk z jednoho patra do druhého co možná těžce pronikal.
Stěny buďtež natřeny jednou barvou jasnou a sice
huď modro-šedou, neb zelenavě-šedou barvou nejedovatou.
Strop síní školních buď zřízen rovně, buď sádrovou
maltou obmítnut a měj světlou barvu.
Dvéře vedoucí do síně školní mějtež 0'95 metru ve
světlé šíl-ce a nejméně 2 metry ve světlé výšce své a otevírejtež se vždy na venek; nejvýhodněji buďtež umístěny
ve stěně proti oknúm mezi nejpřednější řadou lavic a stěnou,
u které jest stolice učitelova.

§ 7·
Osvětlení.

Síně školní mějtež světlo své okny, na jedné z podélriých stran umístěnými a to tak, aby žáci je měli se
strany levé; na ostatních třech stranách oken z pravidla
býti nesmí, jinak musí býti opatřena okenicemi neb záclonami.

Úhrnná plocha světlých otvorú okenních v síni školní

m~ při .zcel,?- volné poloze její obnášeti nejméně I šestinu,
a jest-II svetlosť obmezena budovami sousedními a pod.

čtvrtinu plochy podlahy.
'
Poprsní výška oken budiž stejna s výškou lavic
školních.
Výška oken dosahujž co možná blízko ku stropu
síně; okna nebuďtež ani sdružená ani zaokrouhlená nýbrž
čtyrhranná.
'
Pilíře oken nesmějí býti širší než I' 3 metnl.
Jest-li zeď hodně silná, buďtež pilíře u oken podle
toho do vnitř šikmým směrem zúženy.
Hořejší křídla aspoň dvou oken v každé síni školní
pokud se jich neužije a nejsou zařízena jiným racionelní~
zpúsobem k účelu provětrávání, nechť se mohou otáčeti
o v?dorovné sobě protiv né osy a buďtež opatřena pří
strojem, aby se podle libosti mohla zdola otvírati a zavírati. Okna buďtež mimo to sestrojena tak, aby kdykoli
le?~e a úplně r;t0hl~ býti otvírána a aby vhodným upevnel11m mohla zustatl otevřena.
.vAby nebylo lze dívati se nejspodnější částí oken,
budlz tam, kde toho třeba, vhodným způsobem to zamezeno, na př. tím, že tabule oken natrou se zinkovou bě
lobou.
§ 8.
až

I

K ochraně oroti přímému neb od protějších budov
se odrážejícímu světlu slunečnímu buďtež vhodným zpúsobem pořízeny záclony, jež kolmo vytahovati lze.
Záclony musí okno úplně zastírati a buďtež zřízeny
z polorevžného plátna tak, aby uprostřed jsouce rozděleny,
dle potreby nahoru neb dolů otvírány býti mohly.
v~. uměl~~u osv~tlení užito buď svítiplynu, kde jej
opatntI lze, j1llak oleje neb petroleje v lampách visacích,
seti-k při tom potřené opatrnosti.
V obou případech upotřebeno buď skleněných válců
a vhodných stínidel, jež by hořejší části síně příliš nezatemňovala.

•
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Také buď pečováno o pr-iměřený počet a rozděleni
plamenů. Při osvětlení plynovém buďtež plameny opatřeny
opálovými kulemi neb miskami a buďtež přidělány regulátory plynové.

§ 9·
Vytápění.

Síně školní vytápěny buďtež, kde není založeno topení ústřední, vhodnými kamny plášťovými aneb kamny
hliněnými, jež podobně účinkují.
Ohniště kamen železných budiž vyloženo cihlami.
Jest-li plášť kamen plášťových místo ze zdiva neb pálené
hlíny zřízen z plechu železného, nechť má stěny dvojité,
aspoň 3 cm od sebe odstávající.
Stroje topící mějtež dostatečně velké plochy výhřevní, jež vyměřeny jsou vzhledem k tomu, jakou mě
rou místnosť se ochlazuje a jakou měrou je toho třeba,
aby čerstvý vzduch, jenž při změně vzduchu do místnosti
proudí, náležitě se zahříval.
V žádném případě nesmí býti zavěradel na rourách
u kamen neb zámyček komínových.

§

~onci sv~m dostatečně velkou stokou, pokud možno, spoJena ,býti se vzduchem zevnějším a musí umístěna býti
k~l~a:
P?ydla~y až o~ad střechu vedená stoka (stoka
:st:~sm) pnmereneho prurezu na vhodném místě, nejlépe
bhze kam~n plášťových, jež opatřena buď náležitě velkým
otvorem Jak nad podlahou tak i pod stropem.
Při tom buď přísně dbáno toho, aby do místnosti
-školní y při~áděn byl toliko čistý vzduch zevnějšÍ, budiž
tedy cer~an na míst~, které úplně vyhovuje dotyčným
pozadavkum zdravotmm.
·
:
Ku přivodění změny vzduchu v době roční ve které
, b '
,
se" n~topl, udt:~ aspoň ve stěně zevnější zřízeny dostatecne otvory pnmo nad podlahou, a kdyby vzhledem
k ustanovení, obsaženému v § 7. v příčině zařízení vrchních y~řídel okenních, bylo toho potřebí, buďtež otvory
ty znzeny pod stropem.
Tr~o otvory, jakož i otvory zmíněných dříve stok
-a d.?leJs~ otvor pokojový pláště buďtež zařízeny tak, aby
se soupa~ky neb klapkami daly uzavříti, pokud se týče
r-egulovatI.
Přístroje, týkající se provětrávání musí do pláni
-,úplně vkresleny a z nich patrny býti. '

O?

10.

§

Provětrávání.

Kromě obnovování vzduchu (provětrávání), které po
vyučování prováděti se má otevřením dveří a oken, pečováno buď v síni školní o stálou změnu vzduchu. Přístroje,
které sprostředkují tuto změnu vzduchu, buďtež upraveny
tak, aby stále čerstvý, t. j. čistý a v zimě náležitě oteplený vzduch v dostatečném množství z venku do mÍst-

ností tak byl přiváděn a vzduch v místnostech tak z nich
byl odváděn, aby tato změna vzduchu - přítomných nijak
nepříjemně se nedotýkala aneb je docela ohrožovala.
Vůbec platí toto:
Aby docíleno bylo změny vzduchu v době vytápění,
musí prostora plášťová kamen plášťových na spodním

I I.

O pat ř o v á n í vod y.
Každá škola dostatečně buď opati-ena dobrou vodoll
-pitnou.
Jest-li možno přiváděti do školy vodovodem dobrou
vodu pramenitou, budiž tak učiněno.
_
Jinak buď založena krytá studna, a to tak, aby nebrl~ ~ be~prostř~dní blízkosti žump neb hl~ojnic, a aby
-vselike p~sk~)Zem studně vsakáním odstraněno bylo.
kazdeho otvoru vodovodu, pokud se týče u studny
bu~~ez 120 r~ce nádoby k pití, a buď pečováno o to, aby
v clstote .drzeny byly.
Poloha studny udána buď v plánech stavebních.

l!
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§

12.

C V i čiš t

ě.

Každá škola mějž dle možnosti tělocvičnu. Okresní
radě školní přísluší, aby menší obce zprostila povinnosti,
stavěti tělocvičnu.
Cvičiště pod širým nebem založeno buď tak, aby ze
školy bylo je lze přehlédnouti; aby půda po dešti rychle
oschla, budiž nakloněna a třeba-li, pokryta buď štěrkem.
Cvičiště buď ohrazeno plotem a po krajích jeho
buďtež vysázeny stinné stromy.

§ 13·
Záchody.
Záchody umístěny budtež z pravidla ve pHstavku,
který krytou chodbou spojen jest se školou, anebo buďtež
z vnitřku budovy aspoň tak odstraněny, aby byly v části
zvláště vystavěné. Při volbě místa budiž hleděno ke směru
panujícíéh větrů.
Záchody mějtež dvojité dvéře, jež samy zapadají,
a taková zařízení, aby výpary pokud možná málo se
mohly rozšiřovati do budovy.
Pro učitele buď zřízen záchod zvláštní.
V místech, kde není stok pro výkaly, odporučuje
se velice, aby výkaly sbírány byly do sudů vhodně zařízenýchv (fosses mobi1es) a aby každodenně byly odváženy. Zumpa založena buď pokud možná daleko od
školy, budiž zbudována z hydraulického vápna a z dobrého staviva a opatřena buď poklopem dobře při1éha-·
jícím, jenž pokryt má býti vrstvou země nejméně na
O· 3 metru. Roury záchodové zHzeny buďtež tak, aby výkalů nepropouštěly a aby nezamrzaly, jakož i aby stěny
domu nemohly býti prosáknuty. Odporučiti lze roury
z kameniny, z tvrdé pálené hlíny, uvnitř hlazené, nebo
z litiny. Rour dřevěných pokud možná nebuď užíváno,
bylo-li by třeba, užiti jich k vůli úspoře, buďtež se všech
stran natřeny horkým dehtem.

Roury záchodové buďtež plným prurezem svým veden>: až nad hřeben střechy. Záchody mějtež, kde to jen
ponekud možná, trvanlivé a dobře sestrojené zařízení
wat~r-closetov~: kde se provésti nedá, buďtež příklopy
v zachodech znzeny tak, aby se dobře zavíraly.
Sedadla v záchodech mějtež otvory, přiměřené stáří
těch, kdož jich užívají, tedy nikoli příliš veliké a buďtež
zřízena v náležité výšce 0'30 až 0'45 metru. '
každém sedadle zřízen buď pouze jeden otvor.
Sířka jednotlivých sedadel obnášej nejméně 0'8 metru
délka pak 1'4 metru.
'
Stěny mezi jednotlivými sedadly vedeny buďtež ažke stropu a zHzeny buďtež ve spodní části své z cihel.
Sedadla budiž zřízena tak, aby každé bylo lze zavříti z venčí různými klíči, zevnitř pak háky neb lehce
pohyblivými závorkami.
Pro každou třídu školní, ve které jsou děti jednohopohlaví, vystavěno buď nejméně jedno sedadlo, při všech
smíšených třídách školních však pro každé pohlaví jednosedadlo.
Sedadla pro chlapce a dívky ve školách smíšených
zřízena buďtež, nelze-li umístiti záchody místem oddělené,.
tím způsobem, aby příchody a vchody k těmto oddílům
~lavn!m p~ku~ ~ožná od sebe byly odděleny. Pro chlapce
sk?1111 potrebl Jest v každém poschodí zvláštního pissoiru.
Stena, na kterou se močí, budiž úplně hladká a zřízena
buď až na I' 5 metru nad podlahou, jakož i tato sama.
z látky, jež vody nepropouští.
Žlaby k močení zapuštěny buďtež do půdy směrem
k nim skloněné a buďtež zřízeny tak, aby ničeho nepropouštěly, t. j. z kovu neb z tvrdého kamene.
Pissoiry opatřeny buďtež pokud možná plynoucí
vodou.
Zá:h~dy :=t pissoiry zřízeny buďtež tak, aLy lze bylo
.
Je provetravatI a od chodeb a podobných odděleny buďtež

Y

pHměřenou předsíní, dobře provětrávanou.
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Veškeré místnosti záchodů buďtež velmi světlé a
mějtež drsné stěny.
v , , . ..
,.v
'
Podlaha záchodů a predS1nl JeJIch skladeJz se zlatky .

tvrdé a neproniknutelné (cementu, ploten kamenných
a pod.).

S 14·
N á i- a d í.
I.
Lavice školní buďtež přiměřeny velkosti žáků
a každá škola buď opatřena lavicemi nejméně trojí velikosti v dostatečném množstvl.
2. Každá lavice buď tak zařízena, aby možno bylo
pohodlně psáti při mírném sklonu těla v před, jakož
i v lavici státi.
.
.
Každá lavice měj vhodné opěradlo. Deska lavIce bud
ve správné délce od oka. Lavicím o dvou sedadlech buď
dána pi-ednosť před lavic~mi o více, seda~lech. v
.
3. Prkno, na kterem se sedl, bud do predu za-,
okrouhleno a do zadu- mírně vyhloubeno. Prkno bud
23 až 28 cm široké a buď zřízeno vv,t~kové výšc~, aby;
co pata nohy úplně ,na P?dl.aze SP?CIVa, s~e~no ~ h~~en
dítěte téměř pravý uhel clmly, coz odpovlda aSI vysce
3 I až 4! cm.
.
,
4. Sířka desky laVIce obnaseJ v celku 3 8 až 45 cm,
a měj sklon 4 až 5 cm. Na straně vyšší má býti ,buď
prohloubena, aby do ní vlo~iti s,e ~ohla p.éra, ,dl}atka
atd. atd. aneb může pod m umlsteno byb take suple.
5. Veškeré hrany u každé lavice školní buďtež zakulaceny.
"
5 Kalatnái-e buďtež do lavice zapuštěny a opatreny
příklopem.
" .
v."
7. Každému žáku bud z delky laVIce pnkazano 50
až 60 cm.
8. Lavice školní postaveny buďtež tak, aby vSlchm
žáci dobře mohli viděti na učitele i na tabuli, učitel však
aby mohl kázeň dobře udržovati a lehce přistoupiti ku
jednotlivým žákům.
v

•

v

v'

•

9· . Každá síň školní mějž kromě poti-ebných lavic
školních nejméně jednu skříň k uschování učebnin, dále
dvě školní tabule, stúl učitelúv, dvě stolice, umývadlo,
a potřebné věšáky na oděv.
ID. Síně učební pro ženské práce zařízeny buďtež,
kde poměry tak dovolují, se stolicemi pro každou jednotlivou žákyni, aneb aspoň s vodorovnými stoly a jedno.tlivými sedadly s opěradlem, stoly a sedadla buďtež při
měřeny poměrúm těla žákyií..
Také buďtež v každé takové síni školní po ruce skříně
k uschování předloh, látek a prací.
I I. Kreslírny mějtež vždy sedadla jednotlivá.
MÍstnosť ke cvičení nebo cvičiště měj poti-ebné nářadí ke cvičenÍ.

§ 15·
Pro vád ě n Í s t a veb š k o I n í c h.
I. Uznáno-li za potřebné, aby nová škola stavěna
byla, nechť místní rada školní vyšetří ve všech jednotli...
vostech potřeby, jimž u věci té vyhověti jest, nechť navrhne program stavby, zjistí staveniště a dá zhotoviti
náčrtek plánu stavebního spolu s plánem polohy, jakož
i aspoií. přibližně vypočísti náklad stavební.
2.
Dvojmo vyhotovený náčrtek plánu stavebního
spolu s plánem polohy buď s programem stavebním a
udáním nákladu na stavbu předložen okresní radě školní.
3. Okresní rada školní pak nechť na místě samém
před se vezme komisionelní řízení o stavbě, přiberouc
k němu veškeré strany súčastněné, jakož i odborníka
paedagogického a technického, dále lékai'-e okresního úřadu
politického neb zastupujícího jej odborníka lékařského,
a nechť při řízení tom hledí k tomu, aby náčrtek plánu
stavebního byl opraven a aby námitky, které by snad
se naskytly, vyrovnány byly.
4. Třeba-li pi-i stavbě školy takové stavění předse
vzíti, pr-i kterém náleží úřad konati úřadům, jež povolány
jsou ku provedení l'ádll stavebního (5 82. ř. stav., recte
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SS 130" I 3 I. nového řádu ~tav~), b;ld,iž jedn~~:í. ~o!:yčn~
pokud možno konáno zároven s Jednamm v pncme nzem
úřadu školního.
Na základě protokolu o jednání zdělán bude definitivní plán stavební a rozpočet . nákladu a ?~r~sní ~~da
školní, ponechajíc v té věci odvolání, udeh Jako urad
školní schválení stavební.
6. Místní rada školní vyrozumějž o tom veškeré strany
súčastněné s doložením, že jim volno jest, ve lhůtě odvolací nahlédnouti do projektH stavebního, jenž vyložen
jest u místní rady školní. ,
v , "
7. Nabylo-li povolem ke stavbe moc! prava, ma
místní školní rada postarati se o uhražení nákladu na
stavbu vedle ustanovení § 10. a násl. zákonů zemských,.
daných dne 24. února 1873 a II. zái-í 188o, zák. zemsk.
čís. 16. a 85.
, . ... ,
8 Prováděti stavbu dohlížeti k ní a schvahtl Jl naleží ~ístní radě školní! c. k. okresní rady školní mají
sobě však zjednati jistotu, zdali provedené stavby školní
vyhovují účelům školy a k tomu cíli nechť novou stavbu
paedagogickým odborníkem a lekařem úřadním úřadu politického neb zastupujícím jej lékařským odborníkem pro
hlédnouti dají, což dle možnosti vykonati se má li pří
ležitosti jiného řízení úřadního.
9. Týmž způsobem sluší před se jíti při přestavbě
a rozšíření škol již stávajících.
10. Veškeré školy buďtež proti nebezpečí ohněm
pojištěny a pokud možná buďtež opatřeny hromosvodem
dobře sestrojeným.
Ministeriu záležitostí duchovních a vyučování jest
vyhraženo, aby schválilo projekty stavební pro školy
cvičné, náležející k ústavům učitelským.

se vzdělávati má. Vhodný nap!s, významné ornamenty
zdobiti budou stranu zevnější.
K vyzdobení vnitřku zvoleno buď, nehledě k učeb
ni nám vlastním, pouze to, co dětem jest zvláště zajímavé
a srozumitelné, co však zároveií. také sloužiti múže účelúm
vyučování a výchovy.
Sem náleží vše, co jest zpllsobilé, zjednati znalosť
<otčiny, probouzeti a síliti lásku k císaři a vlasti, obzor
duševní šířiti, vkus zušlechťovati.
V žádné učebně nechť neschází obraz císúúv.

§ 17·
Z a hra d a š k o I n í.
Zahrada školní v obcích venkovských buď zařízena
tak, aby sloužila hlavně účelu hospodářských pokusů a
prací učitelův a mládeže školní.

§ 18.
Tep lot a mís t n o stí š k o I n í c h.
V každé síni školní zavěsen buď teploměr I' 2 až
metru nad podlahou, a sice na místě, jehož teplotu
-pokládati lze v síni za prostřední.
Teplota nemá po celou dobu školní z pravidla pi-e·vyšovati 14- 150 R.
Jest-li teplota v síni školní pod 13 0 R., budiž topeno
bez ohledu na dobu roční.
Učitel postarejž se ihned o odpomoc, stěžují-li sobě
,žáci do příliš silného horka neb zimy. Subjektivní pocit
učitelův nesmí nikdy býti rozhodným pro teplotu v síni
-školní.
l' 5

§ 19·

§ 16.
V Ý z dob a mís t n o stí š k o I n í c h.
Kde poměry dovolují vyzdobení místností školních,
nechť výzdoba jest v souhlasu s určením místa, kde mládež

Pro vět I' á v á ním í s t n o stí š k o I n í c h.
Učitel nechť zvláště

;provětrávacích

(§

pozor má k tomu, aby zúízenÍ
bylo užíváno.

10.) správně

/

Provětrávání otevřením oken a dveří dějž se, a to
také v zimě jak v přestávkách (§ 23. řádu školního a vyučovacího) tak po skončení hodin vyučovacích.

IV.

Zákon
daný dne 27. března 1887
o tom jak se maj.i stavěti nová. divadla, jak se maji
zařizo'vati a provozovati divadla v\\bec, pak jak se ve
přičině jich koná. úředni služba inspek6ni a jak se
v nich dohliží k opatřením bezpečnostním.

S přivolením sněmu Mého království Českého vidí
se Mi naříditi takto:

I. Ustanovení o tom, jak se mají stavěti nová divadla.

S 1.
Poloh a.
Nová divadla smějí zbudována býti jen takovým způ
sobem, aby na všech stranách stála volně a aby od
budov jakož i od hranic sousedních vzdálena byla aspoň
15 metrú.

§

2.

Ve příčině divadel, kteráž nepojmou více než 600
osob, dovoluje se výjimkou, že pro případ, kde by nebylo snadno možno postavit~ divadlo" tak, jak. ustanoven~
v S 1., totiž na všech stranach volne, ,sml divadlo z~~m
stranou jeviště přistaveno býti k budovam nebo hramclm
sousedním.
V případě tom však musí na ~lÍst~! kde ,b,udov~
divadelní stýká se s budovou sousedm, znzen byt! plny

zděný štít proti ohni, nejméně 0'45 metru silný a 0'45
metru vyčnívající nad nejvyšší plochu střechy sousední
i vlastní, v němž nesmí být otvorů.
Tento zděný štít proti ohni budiž stejným způsobem
proveden též při všech světlících na místě kde budova
divadelní stýká se s budovami jinými.
'
Ostatní tři strany musí i při takových malých di.
vadlech vedle ustanovení S 1. býti úplně volny.

S 3·
Zdi.
Veškeré zdi ohradní a schodové vystaveny buďtež
z látky massivní, zdi proti ohni pak z hmoty úplně ohni
vzdorné.

§ 4·
Jak oddělení pro herectvo odloučeno jest od
oddělení pro obecenstvo.
Oddělení pro herectvo, to jest jeviště (spolu s prostorou pod jevištěm) a místnosti vedlejší je obklopující
a ~ro účely jeviště ustanovené, jako oblékárny, šatny,
kreJčovny, síně pro zkoušky a síně baletní a pod.,
odloučeno buď od oddělení pro obecenstvo, to jest
od hlediště a jeho chodeb spojovacích, korridorů a
mís~nostÍ vedlejších, plnou zdí (štítem proti ohni), a sice
u divadel, která nepojmou více než 600 osob, nejméně
0'45 metru, jinak ale nejméně 0'60 metru silnou -a 0'45
metru nad plochu střechy vyčnívající, jež vede v prostoře
pod jevištěm až přímo pod podium,
_
V této zdi oddělovací jest mimo otvor proscenia dovolen pouze ještě otvor spojovací, a sice z klenuté chodby
(§ 5,) v přízemí, kterýžto poslednější otvor zahražen býti
musí železnými dveřmi, jež samy zapadají.
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§ 9·

§ 5·

Jak

odl o uče n oje s t jev i š t ě o d o k o 1n í chm í s tn o stí v e dle j š í c h.

Rovněž buď i jeviště (spolu s prostorou pod jevištěm)
odloučeno od výše dotčených okolních místností vedlej- .
ších (§ 4.) zdmi až nad střechu vyčnívajícími a úplně
před ohněm bezpečnými a buďtež mezi touto zdí ohradní
a oněmi místnostmi vedlejšími jeviště obklopujícími jak
v přízemku tak i ve všech poschodích zřízeny chodby
(korridory) klenuté a před ohněm bezpečné a železnými
dveřmi zahražené, a to tak, aby ony místnosti vedlejší

s nimi pHmo byly spojeny.

pře

d oh něm bez peč n á.

uzavřen buď oponou neprůhlednou,
před ohněm bezpečnou, která plyny hořením vyvinuté
nepropouští a stále v činnosti jest, a smí při upevnění
této opony, jakož i při stroji, jenž sprostředkuje pohyb
její, užito býti toliko částí kovových.
Dvéře nebo jiné otvory v této oponě dovoleny nejsou.
Stroj pro pohyb opony před ohněm bezpečné umístěn
buď na podiu jeviště.
Pro dohledače, jenž zacházeti má strojem tímto, musí
zřízeno býti stanovisko před ohněm úplně bezpečné a
rovněž takové buď i místo, kudy odchází.

§

§ 6.
K o n str u k c e buď pře cl o h něm bez peč n a.
Jak jeviště tak i hlediště buďtež ve všech nosných
a podpíracích částech konstrukce své zřízeny z látky pr-ed
ohněm bezpečné.

§ 7·

Stroje a lešení na jevišti, v provazišti a v prostoře
pod jevištěm, vozy pro kulisy a pod. zhotoveny buďtež
pokud možno z látky před ohněm bezpečné.
11.

I m p r e g n a c e.

Podél pobočních stěn provaziště v jevišti zřízena
buďtež v přiměřené výšce lešení pracovní se sch0dy, pak
mezi sofitami a na zadní stěně jeviště chodby zábradlím
ohražené.

§ 8.
pro s cen i a,

10.

Stroje, lešení na jevišti.

§

L e š e n í p r a c o v n í, s ch od y, ch o db y.

o t vor

Op ona

Otvor proscenia

č

a 1 o u n y.

Otvor proscenia nesmí ani obložen býti dr-evem, aniž
ozdoben látkami lehce hořlavými.
Čalouny musí všude, kde jich v jevišti anebo v oddělení pro obecenstvo užito, pr'ilepeny býti na dotyčné
předměty, stěny anebo stropy.

Čášti strojů a~ lešení na jevišti, v provazišti a v pros~oře po~ jevištěm, vozů pro kulisy a pod., kteréž nejsou
pred ohnem bezpečny, zhotoveny buďtež z látek dokonale

impregnovaných.
Dekorací, prospektů, předmětů postrkovacích a jinakých částí zaHzenÍ pro jeviště vůbec (vyjímaje nábytek
~ "r~kvi~.lty) užiti se smí na jevišti toliko tehdy, jestliže
jes"te, pred zhotovením nebo zřízením jejich surovina dotycna podrobena byla impregnování.

§

12.

výš k a jev i š t ě.
Jeviště mějž takovou výšku, aby opony, prospekty
a pod. měly v provazišti místa, anižby se musily svinouti.
9

I

I
I

I

13°

§ 13·
Vedlejší místnosti

§ 17·
hlediště.

Poi-adí.

Na vnějším obvodu hlediště smějí vůbec zřízeny býti
toliko chodby spojovací, korridory, schody, foyery, buffety a vůbec jen takové místnosti, které sprostředkují
spojení neb do nichž obecenstvo se uchyluje. .

Hlediště obsahovati smí kromě pHzemí a loží
zemních nejvýše ještě 4 pořadí.

§ 18.

§ 14·

Vodorovná výška

Byty a jiné místnosti vedlejší.
Kromě místností pro divadelní strážnictvo, pro pokoj
inspekční, kancelář divadelní, byt správce domu a dle
okolností sluhy domovního, pak kromě skladů pro obleky
a pro jinakou běžnou potřebu (sklady příručné) jsou v budově divadelní byty nebo sklady, zejména sklady pro dekorace, pak síně malířské, dílny, místnosti a pod. bez
výminky vyloučeny.

§ 15·
S k 1 a d y pro obl e k y.
Sklady pro obleky, jsou-li tyto uloženy v budově
divadelní, musí od druhých místností divadelních masivními zděmi a korridory odděleny a okny s vyhlídkou na
venek opatřeny býti.
.
Také příručné sklady k uschování oleje a pod. musí
zřízeny býti tak, aby byly pi-ed ohněm bezpečny.

§ 16.
Ch o db y s poj o v a c í (k o r r i d o r y) vod děl e n í pro
ob e cen s t v o.
hlediště budiž pro každé poi-adí, pojímaje
přízemí, zřízena chodba (korridor) před ohněm bezpečná, klenutá a nejméně 2' 50 metru široká, ze které
lze přímo přijíti ke schodům; k východu vedoucím.
Také ostatní zevnější chodby spojovací buďtež pře
klenuty a aspoň tak širqce jako schody založeny (§ 19.).

Kolem

v to

pří

přízemí.

V odorovná výška nejvyššího bodu v přízemí (práh
u dveří střední chodby) nesmí ležeti výše než 2 metry
nad vodorovnou výškou ulice a buďtež pro východy ve
přízemí zřízeny pouze plochy nakloněné.
\

§ 19·
S ch od y.
Jak oddělení pro obecenstvo tak i vedlejší místnosti
jeviště (§ 4.) opati-eny buďtež ve všech poschodích při
měřeným počtem rovnoramenných schodů, před ohněm
bezpečných, jež přímo vedou ven, pokud se týče na
ulici.
Zejména musí pro každé pořadí (galerii) hlediště po
obou stranách zřízeny býti nejméně jedny takové schody.
Schody tyto nesmějí býti ve spojení s chodbami
druhých pořadí, vyjma pořadí loží, od galerií a ostatního
hlediště oddělených, kteráž bez újmy zvláštních schodů
ven k východu vedoucích pro vnitřní styk mezi sebou
spojena býti mohou.
, Schody musí býti nejméně l' 50 metru široké, před
ohněm a sesutím bezpečné (podklenuté) a musí zřízeny
býti s rovnými rameny ve stejném rozměru bez mezistupňů a se zděnými plnými vřeteny.
Schody v · oddělení pro obecenstvo založeny buďtež
ve směrech, kterými divadlo co možná lehce se dá vyprázdniti a vůbec způsobem takovým, aby snadno bylo
je nalézti a z hlediště nejkratší cestou k nim se dostati.
9*

U
ramen).

odpočívadel

zachována

§

buď šířka schodů (šířka

o r che str,

20.

Zábradlí.
Všechny schody k východu vedoucí opatřeny buďtež
po obou stranách zábradlím (ručním zábradlím).
Také odpočívadla a chodby spojovací musí zábradlími opatřeny ~ýti.
v
v
Zábradlí zhzena budtez spoj1te na vretenu schodu
a na počátku i na konci, pokud se týče na stra?ě stěn;.:.
schodů, jakož i na odpočivadlech a na chodbach proh
zdi zahnuta.
'v

§

..

o

2I.

Na obou vnějších podélních zdích" co m~ž~á ~~mT
kde hlediště hraničí s jevištěm, mají se želvez~e. ze~nky
o jedné nebo o více žerdích nebo se z~~de?yml zelez:
nými příslemi tak zříditi, aby vtím pr~ h~slcske a ochra~n~
mužstvo od země až na strechu zlskano bylo spOjem
obecenstvu nepřístupné; tyto žebříky mají s~, ~~ terasá~h,.
balkonech, oknech, svět1íkách a pod. tak zndl~l: ~by bm
vstup hasičského a ochranného mužstva do rozllcnych pořadí usnadněn byl.
22.

V Ý c hod y, d v

n á p o věd a.

Pro členy orchestru zřízen by ti musí aspoň jeden
:zvláštní východ, jenž nesmí vésti ani přízemím ani prostorou pod jevištěm.
Také pro nápovědu zřízen buď bezpečný a blízký
východ, buď přímo z jeviště aneb, nebylo-li by to možno,
příchod, pokud se týče bezpečný východ v orchestru.

§ 24·
Žel e z n é d v éře.
Tak jako železné dvéře, uvedené v §§ 4., 5.. 28.
buďtež vůbec všechny železné dvéře zařízeny tak, aby
samy zapadaly, což sprostředkováno buď kůžely šikmo
skomolenými aneb jiným vhodným zařízením. - Všeliké
upravení takové, aby dvéře železné časem mohly zůstat
také otevřeny, není dovoleno.

§ 25·
O k n a.
Vedlejší místnosti jeviště, jakož i klenuté chodby
místnosti na vnějším obvodu hlediště (§§ 4., 13., 14.,
15·, 16.), pak všechny schody k východu vedoucí (§ 19.),
-opatřeny buďtež přiměřeným počtem oken s vyhlídkou
na venek, aby místnosti ty také světlem denním osvět
lovány býti mohly.
-a

éře.

Východů z hlediště vID:us~ vůbec ?~ti t?li~! aby zcel.a
obsazené hlediště za obycejnych pomeru nejvyse ve 4 minutách úplně mohlo býti vyprázdněno. Totéž platí o východech vedoucích z jeviště na venek.
Dvéře všech východů musí zřízeny býti tak, aby se
otvíraly ven. Křídla pevně stojící js~u 1;>ez, vVýjimky: :apovězena. Dvéře u loží mohou se otvlrab tez .?O vn~~r·v
Dvéře, které vedou z přízemí a z galerll hledl~!e n,!,
chodby spojovací, musí býti nejméně I' 50 metru slroke
a 2'10 metru vysoké.

§ 26.
O k n a z a m ř í žen á.
Zamřížiti okna v budově divadelní se nedovoluje.

Toliko pr-i oknech sklepních a v souterrainu, kdež
lidé se nezdržují, může dovoleno býti, aby okna byla za-

mřížena.

i'
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S 27·
Lože dvorní a

repraesentační.

Lože dvorní nebo repraesentační mějtež vedle větší
prostornosti též předsíň, pak zvláštní schody s krytým
příjezdem a vestibulem.

ohněm bezpečné (§ 9.). Lano samo budiž z kovového
drátu zhotoveno.
Pro strážce, jenž dohlížeti má k těmto komínům,
musí zřízeno býti stanovisko před ohněm bezpečné, a rovněž
takové buď i místo, kudy odcházÍ.

§ 32 .

§ 28.
Příchody

ke

skepům

a na

Ven t i 1 a ce.

půdu.

Příchody ke sklepům a na půdu buďtež před ohněm
bezpečny a železnými dveřmi uzavřeny.

§ 29·
Str opy.
Všecky stropy

zřízeny buďtež

tak, aby byly

před

ohněm bezpečny.

O ventilaci hlediště budiž postaráno způsobem vydatným a rozsáhlosti jeho vyhovujícím. Při tom budiž
pravidlem, že pro obnovu vzduchu počítati se má asi
30 kubických metrLl na osobu a hodinu.
Jeviště a oblékárny buďtež rovně přiměřeně provět
rávány.
Roury ventilační zhotoveny buďtež z látky před
ohněm bezpečné.

Konstrukce stropu v hledišti buď od konstrukce střechy
bezpečně před ohněm isolována.

S 33·
Hro m o s vod y.

§ 3°·

Budova divadelní opatřena buď hromosvody vhodně ,
založenými, jež stále v dobrém stavu chovati se mají.

St ř ech a.
Konstrukce střechy provedeny buďtež ze železa a
budiž ke krytu střechy užito látky před ohněm bezpečné.

§ 3 I.
Komíny.
Aby pn pozaru, který by na jevišti vypukl, plyny
hořením vyvinuté mohly volně odcházeti, mějž strop jeviště jeden nebo dva otvory střechou na venek vedoucí
(komíny), jichž průřez činiti má nejméně 40t~ díl ~~ochy
podia jeviště. - Uzavírky těchto otvorů buďtež zanzeny
tak, aby se při vymknutí vlastní tihou otevřely. - Spojiti je s otvory ventilačními v hledišti dovoleno není.
Přístroj
jeviště a to

pro zatahování lana umístěn buď na podiu
vedle přístroje pro vytahování opony před

§ 34·
Z ách o d y.
Jak v přízemku, tak i v každém poschodí hlediště
a vedlejších místností jeviště zřízen buď přiměřený počet
záchodů vodou proplakovaných a řádně provětrávaných,
ke kterým z chodeb spojovacích přijíti lze a jež předsíní
opatřeny býti musÍ.

II. Ustanoveni, jež se týkají všech divadel.

S 35·
Z a říz e n í, pro voz o v á n Í, i n s p e k ~ e.
O jiných zařízeních, jež vyhovují zvláštním ohledům
bezpečnostním, jako: v příčině osvětlování plynem, vy-
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tápění, výměn při

vodovodu, zabezpečení plamenů, osvět
lení výpomocného, požárního telegrafu atd., a provozování divadel vůbec, a to jak v nových divadlech, tak
i v divadlech již stávajících, jakož i o obstarávání pravidelné úřední služby inspekční během představení vydá
místodržitelství vhodná nařízení, a to, pokud jde o dotyčný obor působnosti úřad.ův obecních v příčině policie
místní, v souhlasu s výborem zemským.
Při tom buď zejména pravidlem, že v příčině té,
aby šetřeno bylo ohledů bezpečnostních v divadlech mimo
pražský obvod policejní, jakož i mimo města se zvláštním
zřízením, politickému úřadu okresnímu vliv rozhoqující
zachován býti má.

S 36 .
Z

měn

Tato komise místní skládá se:
I. V pražském obvodu policejním ze zástup cll c. k.
místodržitelství a výboru zemského, c. k. policejního ře
ditelství a magistrátu, pokud se týče toho kterého obecního představenstva.
2. Mimo pražský obvod policejní a sice: ve městech
.se zvláštním zřízením ze zástupců městského zastupitelstva, v jiných místech, ve kterých zeměpanský politický
úřad okresní má sídlo své, ze zástupd\ tohoto úřadu
a úřadu obecního, v jiných místech ze zástupců úřadu
.obecního.
Kromě zástupcLlv právě dotčených přibráno buď ke
komisi několik neodvislých znalců, pak orgánové ha.sičství a jeden lékař.
Komise místní volí předsedu ze středu svého.

y s t a veb n í.

Všeliké změny stavebního stavu a jiného vnitřního
zúízení divadla smějí provedeny býti toliko na základě
povolení úi'-edního.

§ 37·
D i vad e 1n í k o m i sem í s t n í.
Aby se s účinkem přehlíželo a kontrolovalo, zda-li
se v divadlech provádějí opatření bezpečnostní, zřídí místodržitelství pro každé místo, ve kterém jsou divadla, stálou
komisi místní, jejíž úlohou jest, aby divadla občasně dů
kladně prohlížela co do stavebního stavu, zúízení a provozování jejich, zejména pak co do bezpečnosti před
ohněm, jakož i v pHčině bezpečnosti osobní.
Tyto
přehlídky mají se pH divadlech po celý rok činných
nejméně dvakráte, pH divadlech letních nebo zimních,
nebo kde se po krátký čas představení dávají, pokaždé
14 dní před prvním představením konati.
Výsledky takových prohlídek sděleny buďtež okresnímu úřadu, jehož se týče, aby k odpomoci učinil opatření, která by snad za potřebná uznal.

§ 38.
D i vad e 1ní k o m i s e zem s k á.
Divadelní komise bezpečnostní v Praze zřízená, jíž
před;edá mí~todržitel neb jeho náměstek a jež skládá se
ze zastupců místodržiteství, tří zástupců zemského výboru,
pak z přiměřeného počtu odborníkll a z jednoho zástupce
policejního ředitelství a magistrátu, má za úkol, aby jak<:~to ~oradní sbor místodržitelství o projektech na stavbu,
zanze11I a provozování nových divadel, jakož i o úpravách
v jiných záležitostech, týkajících se zařízení, pak provozov~ní divadel stávajících, podávala dobré zdání, dále aby
ta~e pred se brala občasné přehlídky divadel, - jichž
obcasnou prohlídku vykonávati má komise místní, uve?ená v § 37. - v pHčině jejich bezpečnosti před ohněm
Jakož i vzhledem k jinakým podmínkám bezpečnosti osobní
a aby navrhovala vhodná opatření.
v

§ 39·
U s t a n o ven í z á věr e č n á.
Pokud zákon tento neobsahuje nařízení odchylného,
zůstávají v platnosti všeobecná ustanovení i-ádu staveb-

ního a
konův

řádu policie v
obecních.

příčině ohně,

pokud se

t)' če

zá-

§ 4°·
Ustanovení tohoto zákona platí obdobně též pro
představení krasojezdcll, ohúostrojců, provazolezců a pro
jiná představení, při kterých potřebí jest podobných zařízení pro hlediště jako při divadlech; mohou se však
pro taková zábavná místa, která výhradně účelům takových představení slouží, a co do jeviště jako při divadlech zařízena nejsou, od případu k případu jistá ulehčení ohledně restaurací a vnitřního zai-Ízení pHznati.

§ 41.

Abecední
Arkýře

Ministru záležitostí vnitřních se ukládá, aby zákon
tento ve skutek uvedl.

Dáno ve Vídni, dne 27. bl'ezna 1887.

František Josef,

Taaffe,

v. r.

v. r.

přehled věcný.

§ 82.

za podmínek ulehčujících § lOg.
Balkony §§ 82., lOg.
Bazary §§ I 2 I.
Bourání, opatrnosti při tom § 52.
chatrných stavení § 12 5.
Budovy buďte vyznačeny v plánu polohy § 7.
v plánu rozdělovacím § I I.
v plánu regulačním § 18 .
."
"
v plánu stavebním § 3 I.
veře!n~ buď;e zakládány na příhodných místech § 13" odst. 4.
veře)ne, zvlaštní ustanovení o nich § 12!.
dohled k nim § 125'
"
jich schválení § 13 4.
viz dále: Stavby a do~y.
Byty ve sklepích § 6 I .
Y podzemí § 64.
jich světlá výška § 7 2 •
na půdě § 75.
půdní za podmínek ulehčujících § 10 7.
za podm!nek ulehčujících, jich světlá výška § 108.
v b~d~.vach prů,myslových § 118. odst. +, § 119' odst. 6.
nove, JIch obývaní § 12 4.
závadné § 125'
Cihelny § g6.
Cihly, jich rozměr § 53.
nepálené § 105. odst. 9
Civilní soud, viz: Soud.
•
Civilní technikové § 35. Pozn. 7. Dodatek I. a II.

Čára hraniční buď vyznačena v plánu regulačním

§ 18.
"
""
stavebním § 31.
Čára stavební resp. upravovací v plánu polohy §§ 2 -6.
§ 10.
§§ 18.,

rozdělovacím

"

regulačním

20.

její § 20 .
"
"
"ustanovení při nových stavbách atd. § 23
za podmínek ulehčujících § 104.
schválen í § 131. odst. 2.
schválení pro stavby veřejné § 134.
Členové komise, viz: Komise.
Dělící čáry, viz: Čára hraniční.
Dílny v podzemí § 6 I .
jich zařízení § 1 19, pozn. 2.
Díry sklepní § 60.
Dlažba ulic § 22. odst. 4.
vytýčení

chodníků

§ 92.

Dlaždice § 53.
Dohled na stavbu § 122.
na stávající budovy § 125.
na divadla a budovy veřejné § 125. Dod. IV.
státní na obec § 136., § 133. pozn.
Dohotovení stavby §§ 123., 124.
Domy nové buďte zakresleny v plánu polohy § 7.
sousední buďte vyznačeny v plánu rozdělovacím § 1 I.
buďte vyznačeny v plánu regulačním § 18.
sousední buďte vyznačeny v plánu s tavebním § 31.
obytné, jích výška § 72.
zahradní § 95.
za podmínek ulehčujících §§ 99.-114.
prLimyslové §§ I I 5. - 1 20.
veřejné

§

121.

nové, obývání § 124.
staré, dohled k nim § 125,
Dřevěné schody § 69 ·
stěny

§ 57hospodářské

§ 93.
v zahradách § 95.
za podmínek ulehčujících § 105 ., odst. 10.
"
vyznačení v plánu stavebním § 32.
"
buďtež vzdáleny od komínů § 83.
D&m viz: Domy.
Dvéře padací do sklepů § 60.
v plidě § 75.
v přízemí § 82.
Dvířka do komínli § 85'
Dvory § 65.
stavby

Dv&r Nejvyšší, jeho stavby § 134., odst. 2.
Elektrické závody § 50 .. pozn. ,.
Exekuce politická k provedení příkazů stavebních § 12
5. pozn. 9·
na'1 ez ů trestních § 12 9,
pro vymáhání stavebních tax §§ 138., 13 9.
Fac;ada, obnovení její § 28. pozn. 2.
zakreslení v plánu stavebním § 3 I. odst. 3
úhlednost její § 3 6 •
•
Fond chudinský § 12 9,
veřejný, provádí-li stavby § 134.
Galerie § 82.
za podmínek ulehčujících § 109.
Hašení vápna § 52.
Hlavní stoka § 22.
ulice, jich šířka § 13.
Hloubka místnosti má vliv na sílu zdi § 55.
Hnojiště § 80.
z~ podmínek ulehčujících § I I I
Hrad císařský § 35. pozn. 8.
.
Hraniční zeď § 55.
při stavbách za podmínek ulehčujících § 105.
Hromosvody § 78 .
Hvozdy § 96. pozn.
Chatrná stavení § 12 5.
Chlévy § 93.
. za podmínek ulehčujících § I 13.
používání nových § 12 4.
Chodby §§ 69 - 7 1 •
Chodníky § 92 .
Jámy pro vsákání vody § 80.
pro močovinu ve stájích § 93.
Kamenné zdi § 55.
za podmínek ulehčujících § 105.
Kamn~ buďte. v .soklu vyzděna § 84.
Kanahsace ulIc Jest povmností obce § 2 2. o dst. 4.
vůbec §§ 79, 80.
stájí § 93.
z~ podmínek ulehčujících § 114.
zavodli průmyslových § I 17 odst. 3.
Klenba sklepli § 60 .
místností přízemních § 62.
"
podzemních § 64.
schodli a chodeb §§ 69-7 1 •
"
"
za podmínek ulehčujících § 10 7.
Kolny § 93. "
"
v budovách prdmyslových § I 17.
za podmínek ulehčujících §

I 12.

Komíny §§ 83-87'
za podmínek ulehčujících § 106.
při budovách průmyslových § : 17. odst. 4.
Komise ku zkoušení plánu rozdělo;raClh? §§ 12., 13,
pro ustanovení čáry stavebm a nIveau § 19,
v řízení vyvlastňovacím § 26. pozn. II. ad 3.
ku zkoušení plánů stavebních §§ 35" 3 6., 37·
v příčině závodů ži:nostenských § 39·
při zakládání želeZnIC § 45.
ve věcech vodních § 46.
ohledně staveb za podmínek ulehčujících § 10 4.
k ohledání nových staveb § 124.
k ohledání chatrných stavení § 12 5.
Komisionální poplatky §§ 13 8., 139,
výlohy § 122.
Koncese stavitelská § 50.} pozn. I.
Konírny § 93.
., ,
za podmínek ulehčupclch § I 13,
používání nově vystavěných § 124 ,
Konsens viz: Povolení.
Konstrukce zdí nosičů atd. §§ S4.-?9·
I h
'1 § 105
za podmme k u e CUpClC 1
•
při stavbách průmyslovýh §§ I 17.-1 I 8.
schodi' a ch~deb
69·-71.
za podmínek ulehcu)1clch § 10 7.
ři stavbách průmyslových §§ 117', 119,
" §§ 7 2 ".-73.P
stropů
8
za podmínek ulehčujících §§ 106.-10 .
ři stavbách průmyslových §§ 118., odst. 3·
" aP krovů §§ 74·-75·
střech
."
§
6
.,

V

§§

.,

,

;~i P~t~~~~~~ u;:k!Uj~~~c:ých 1§

"

§ ~ 19., ods;~

v

'118., odst. 3.,

I.

jich zkoušení §§ 59" 122.
Kopání základů § 4 I.
Kostra vrchních světlíků § 70.
Koty v plánu polohy § 3.
rozdělovacím
regulačním §

§

I I.

18.

", stavebním § 3 I.
Kotle parnI §§ 88., 89.
Krovy §§ 74" 75·
., ,
6
d
za podmínek ulehču)1clch § 10 •
při stavbách průmyslovych § 118., odst. 3" § 119" o st. I.
Krytina střech § 74·
., ,
6
za podmínek ulehč u )1clch § 10 .
d
při stavbách průmyslových § 118., odst. 3" § I 19') o st.

I.

Krytina kolen, stájí, zásobáren, pícníků § 93.
stodol, sýpek) zahradních domků} sušÍren, pazderen, cihelen
a vápenných pecí §§ 94'-9 6 •
Kuchyně v podzemí § 6 I.
jich osvětlení § 66.
vydláždění podlahy u kamen § 84.
Lávka ku komínům § 85.
Lékař buď povolán ku komisi parcelační § 12.
po případě buď povolán též ku komisi stavební § 35.
buď slyšen ohledně staveb průmyslových § 115.
buď přibrán k ohledání nových staveb § 12 4.
Lhftta ku sdělání pláml polohy § 4.
ku zkoušení plánů rozdělovacích a regulačních § 12.
k ustanovení čáry stavební a niveau § 19,
k ustanovení komise stavební § 35.
k vyřízení žádosti za stavbu § 38 .
k ohledání nově vystavěných budov § 12 4.
k podání žádosti za osvobození od daně § 124., pozn. 3.
k podání stížnosti ve věcech trestních § 12 9" pozn. 1.
odvolání ve věcech stavebních § 13 2 •
"
" z rozhodnutí úřadů politických § 137, pozn. I.
prodloužení při schválení parcelace § 16.
"
při povolení stavby § 49'
Malta, připravování na staveništi § 52.
Měřítko pláml polohy § 3.
rozdělovacích

§

I I.

upravovacích § 18.
"
stavebních § 3 2 •
Města mějtež plány polohy § 1.
lázeňská, jich plány polohy § 8.
Zakládání nových a zničených § 17,
Otevření nových ulic v nich § 24.
Městská rada v Liberci, její kompetence §§ 13 0 ., 13 2 •
Ministerstvo vnitra rozhoduje v II. stolici o plánech polohy pro města
lázeňská § 8.
.
vnitra rozhoduje v II. stolici ve věcech vyvlastnění pozemků
pro ulice § 25.
vnitra schvaluje stavby úřadů státních § 134., pozn.
"
rozh0duje v cestě odvolání o nálezech úřadů politických
§§ I~6., 137,
obchodu schvaluje projekty železniční § 45.
financí rozhoduje o rekursech v příčině osvobození od daně
§ 'r24- pozn. 3 .
Mistr stavitelský viz: Stavitel.
zednický, tesařský, studnařský atd. Oprávněnost jeho § 50.,
pozn. 1.
Míra cihel § 53.

Míra viz měřítko.
Místní ohledání, viz: Komise.
Místnosti podzemní §§ 60., 61. , 64.
přízemní §§ 62 ., 63.
pódní § 75 .
"
za podmínek ulehčujících § 107.
obytné""
, , § 108.
pracovní § lIg., pozn. 2.
obytné v budovách prl1myslových § 118., odst. 4 ., § I I g., odst. 6.
veřejné § I 2 I .
nové, jich ohledání § 124.
Místo stavební, rozsáhlost a podoba § 13,
buď zakresleno v plánu upravovacím § 18.
"
"
"
" stavebním § 31.
"
bezpečnostní opatření § ~ 2.
"
uspořádání po skončené stavbě § 123,
opevněné § 43.
osamocené § 100.
"
pro stavby prl1myslové §§ I 15" I 16.
Místodržitelství podává úsudek o plánech polohy §§ 4., 8.
potvrzuje plány polohy pro místa lázeňská § 8.
podavá úsudek o zakládání nových osad § 17,
rozhoduje o vyvlastnění soukromých pozemkó' § 25.
účastní se zkoušení projektó železničních § 45,
rozhoduje ve věcech trestních § 129,
účastní se zkoumání projektó' na veřejné stavby § 134. pozn.
vykonává dohled k obcím § 136., § 133, pozn.
rozhoduje o stížnostech proti nálezó'm okr. úřadó politických
§ 137,
podává úsudek o stavebních taxách § 138.
Motory § go.
Mrviště § 80.
za podmínek ulehčujících § I I I.
Můstek přes příkop silniční § 44.
ku komínu § 85.
Náhrada za pozemky k ulici postoupené §§ 22.-26.
Náklad za provedení zkoušky zatěžkacÍ § 122.
trestního vyšetřování § 128.
Nález
rozdělení pozemkó' § 14.
o stnvební čáře a niveau §§ 1g., 20.
vyvlastňovací §§ 22.-26.
stavbě § 38.
trestní §§ I 26.-1 2g.
Náměstí buďte zakreslena v plánu polohy § I.
buďte zakládána při parcelování pozemkó § 22. odst. 5.
Námitky proti plánóm polohy § 4.
"
"
rozdělovacím § I I.

°

°

Námitky proti stavební čáře a ni ve au § 19postoupení pozemkl1 §§ 25., 26.
" stavbě § 37.
Narovnání viz: Námitky.
Nařízení orgánó' dozorčích § 122.
úřadu stavebního §§ 125., 128.
Nedovolená stavba bud' zbourána § 127'
Nejvyšší dvůr, provádi-li stavby §§ 27" 134.
Nepatrné změny § 28. povolení.
Neplatnost stavebního povolení § 49 .
Niveau v plánech polohy §§ 1., 5.
rozdělovacích

Nosiče

"

§§ 54·, 55.

§

I I.

upravovacích §§ 18.-21.
stavebních. § 31.

Obec má sdělati plány polohy § 4 .
se zvláštním statutem § 8.
založení nové §§ 10., 17 .
účastní se řízení parcelačního § 12.
"
"
"
upravovacího § 19. pozn.
"
" komise stavební § 35.
zakládá, zřizuje a udržuje ulice § 22 .
rozšiřuje ulice § 2 ~.
móže otevříti nové ulice § 24.
zřizuje chodníky § g2 . pozn.
móže žádati za úlevy stavební § 100.
jest podřízena okresnímu výboru § 133.
jest podřízena dohledu státnímu § 13 6 .
Obecní představenstvo uděluje povolení ku stavbě § 130.
"
vykonává právo trestní § I2g.
výbor dá v? povolení § 13 I.
zastupitelstvo, viz obecní výbor.
stavby §§ 27 ., 131.
úředníci co znalci stavby § 35., pozn. 7.
"
jich odpovědnost § 127., pozn. 3.
Obvod pevnostní .§ 43.
požární při drahách § 45., pozn. 1.
Odchylky od plánó' stavebních § 4 2 .
Odklizení rumu a staviva § 123.
Odpovědnosť za stavbu § 5 I .
"
"
budov prómyslových § 117.
Odvádění dešťové vody § 7 6 .
výkaló' §§ 7g ., 80.
tekutin ze závodó prómyslových § 117., odst. 3.
páry
""
"
§ 117., odst. 5.
Odvolání v příčině plánó polohy § 4 ., pozn.
v řízení parcelačním § 14.

Odvolání v řízení upravovacím § 19 .
ve věcech postupování pozemků a vyvlastnění § 26.
"
"
stavby § 38.
pořad instancí § 132.
k správnímu soudu § 132., pozn. 2.
z nálezt't úřadt't politických § 137.
přísluší obci ve věcech stavebních § 132 ., pozn . I.
Ohenní obvod při drahách § 45., pozn. 1.
zdi § 56 .
" za podmínek ulehčujících § 105, odst. 6.
při budovách průmyslový ch § 1 19., odst. 4 ·
Ohlášení menších změn stavebních § 28.
o započetí stavby § 52 ., odst. 1.
Ohledání místní, viz: Komise.
konstrukcí §§ 59., 122.
chatrných budov § 125.
Ohniště § 54.
Ohnivzdorná krytina, viz: Krytina.
Ohražení staveniště § 52
Okap §§ 7 6 ., 77·
,
při stavbách za podmmek ulehcuJ1clch § 107.
Okna sousední buďte zakreslena v plánu stavebním § 31., ods t. I.
Okresní hejtmanství podává úsudek o plánech polohy §§ 4·, 5·
řídí řízení vyvlastňovací § 26 . , pozn . II. ad 3.
spravuje erární silnice § 35., pozn. 6.
schvaluje provozovárny živnostenské §, 39., pozn.
má vliv na stavby v obvodu pevnostmm § 43., pozn.
účastní se jednání o projektech železničních § 45., pozn. I .
schvaluje díla vodní § 46.
má vliv na zřizování divadel § 121. Dod . IV.
povoluje osvobozen.í .od daně § 1 24., ~ozn. 3·
rozhoduje v 2. stOhCl ve věcech trestmch § 12 9.
řídí jednání o veřejných stavbách § 134·
má dozor na obce § 136, § 133 ., pozn .
povoluje politickou exekuci § 139
Okresní stavby § 134.
Okresní výbor potvrzuje plány polohy §§ 4·, 5·
spravuje okr~sní silnice § 35 • pozn. 5.
po:iává úsudek o stavebních úlevách § 101.
béře na vědomí poskytnutí stavebních úlev § 10 3.
rozhoduje ve věcech stavebních v 2. stolici § 13 2 •
bdí nad vykonáváním řádu stavebního § 133 ·
účastní se komisí o stavbách veřejných § 134·
podává úsudek o sazbách § 138.
Okresní zastupitelstvo, viz: Okresní výbor.
Opravy stavební §§ 28., 29 .
Orgánové dozorčí § 122.
v

. ,

,

O svobození nových staveb od daně § 124 ., pozn. 3.
:Otvory sklepní § 60.
stokové § 79 .
Padající dvéře § 60.
Patra § 7 2 .
jich počet za podmínek ulehčujících § 105 ., odst. 8.
při stavbách průmyslových § 118., odst. 3., § 119 ., odst. 3Pavlače § 71.
Pazderny § 96.
Pece vápenné § 96 .
Pícnfky § 93.
za podmínek ulehčujících § I 13 .
PIlíře

§ 55.

Pissoiry §§ 81. pozn. I 17., odst. 6.
Písek, prohazování § 52.
Plán polohy §§ 1 -9.
parcelační §§ 1 0 - 14 .
regulační § 18.
stavební §§ 3 1 -33.
Plnomocníci § 30. pozn.
Plocha stavební viz: Místo stavební.
Plynárny § 39., pozn.
.Plynové motory § 90 •
Plynovody § 97,
jich zařizování § 50., pozn. 3.
Podkroví vlz: Pt'tda.
.Podlaha přízemku § 63.
podzemních místností § 64.
půdy § 75 .
plidy za podmínek ulehčujících § 106.
Podnikatel stavby, viz Stavebník.
.Podrobný výpočet nosičt'tv a zdí § 55., pozn.
Podstatné změny stavební § 27,
'Podzemní místnosti §§ 60- 64.
stáje § 93.
Pokoje, viz: Místnosti.
Pokuty §§ 127-12q.
PO~I~py stokové §
.POlICIe bezpečnosti při stavbě §§ 52., 122 .
ohledně starých budov § 12 5.
ohledně divadel § 125. Dod. IV.
Politické úřady, viz : Okresní hejtmanství.
Místodržitelství.
Ministerstvo •
.Poloha kostel'Ů, škol atd. § 13" odst. 4.
staveniště v plánech § 31.
vzdálená § 99.

I.

79.

l'()*

Poloha isolovaná (osamocená) §§ 115- I I 6.
Polohopisný plán viz: Plán.
Polopatro § 72.
při stavbách za podmínek ulehčujících § 105., odst. 8.
Poplatky stavební §§ 13 8., ) 39.
Pořad práva . civilního ohledně postupování soukromých pozemket
§ 26. pozn. III.
'! příčině odhadu pozemkfi ~§ 25 - 26.
Jest vyloučen ohledně ustanovení stavební čáry a niveau § 26.
k vyřízení námitek soukromoprávních § 37'
Pořad instanCÍ ve věcech trestních § 129,
. při rozhodování o stavbě § 132.
při rozhodování úřadfi politických § 137,
Portály § 82.
Poschodí, viz: Patra.
Potrubí v plánu polohy § I.
dodatečné upravení § 6.
na místě stok §. 79.
k odvádění tekutin ze závoda pn1myslových § 117., odst. 3~
Povinnosti stavbuvedoucího, viz ~ Stavbuvedoucí.
stavebníka, viz: Stavebník
jiných osob při stavbě zaměstnaných, viz: Odpovědnos t.
orgánů dozorčích , viz: Orgánové.
Povodeň, zničí-li osadu § 17.
ohrožuje Ii budovy § 47.
Povolení k rozdělení pozemku §§ 10 . , 14.
k opětnému založení zničených osad § 17,
stavební čáry a niveau §§ 18- 21.
ku stavbě s§ 27 , 28 ., 4 0 , 43 , 44·, 4 6 ., 47·
k předběžným pracím § 41.
stavební buď vyloženo na staveništi § 48.
pozbývá platnosti §§ ~ 6., 49.
Plzeň, stavební řád, platný pro Plzeň čl. I , pozn.
Praha, stavební řád, platný pro Prahu čl. 1., pozn.
Práva soukromá, sousedů při parcellaci § 12.
sousedů při ustanovení čáry stavební a ni veau § 19 ..
při stavbě § 37.
Profily v plánech polohy § 1.
Párcellačních § I I.
regulačních § 18.

"
stavebních § 31
Prodej nucený chatrných budov § 125.
Promlčení povolení parcelačního § 16.
"
stavebního § 49.
přestuFků zákona trestního S 12'6, pozn. ;)'
stavl:bních § 129, pozn. 6.
"
Provozovárny živnostenské, jich schválení § 39 . .

Průmyslové stavby, zvláštní předpisy pro ně

§§

115- 120 .

Pr&čelí,

f'

viz: Fa~ada.
Pr&tez, viz: Profily
.Předměstí hl. města Prahy čl. 1, pOlO.
Předpisy zvláštní pro železnice §§ 35, 45.
pro silnice §§ 35 ·, 44
"
pro doly § '35 ·
živnostenské § 39 .
pro stavby v obvodu pevností § 43 ·
o stavbách vodních § 43
O živnostech stavebních § 50
policejní o cídění stok §§ 79.
O cídění komínl'1 § 85., pozn. 2 .
parních kotlích § 89. pozn.
policejní o stavbách veřejných § 121
stavbě a zařízení škol § 13. pozn. 4. Dod III.
"
"
"
"
diyadel § 12 I. Dod. IV.
Představenstvo obecní vykonává moC trestní § 129.
vykonává řád stavební § 130.
"
policii požární § 125.
Přestavba, pojem § 27 ·
ustanovení čáry stavební § 18.
Přestupky zákona trestního § 126.
stavební §§ 127 - 1 29 .
Příbytky, viz: Byty.

°
°

-Příčky

§ 55.

a prkenné § 57.
§ 75.
za podmínek ulehčujících § 105 ., odst. 4
v budovách průmyslových § 118., odst. 2.
Příklopy stok § 79
Přístavba, pojem § 27,
ustanovení čáry stavební § 18
Přístroj zvonicí § 62
hražděné
v půdách

Přístřešky § 82.
Přízemní místnosti

§§ 62 , 63.
za podmínek ulehčujících § 105 ., odst. 9 ·
Půda § 75 .
za podmínek ulehčujících §§ 106, 107.
P&dorys plánu stavebního § 3 I.
měřítko jeho § ~ 2.
Rada městská v Liberci, její pl'1sobnost §§ 129, 130, 132 .
Rozdělení pozemků na místa stavební ' §§ 1
I 7.
Rozepře sousedů, viz: Námitky.
Rozhodnutí, viz povolení.
Rozkazy orgánll dozorčích § 122
úřadu stavebníl;w §§ 122., 12B .

°--

Rozměry

plánó polohy § 3.
rozdělovacích
regulačních §

§

I I.

"
18.
plám'i stavebních §§ 3 I , i32.
cihel § 53.
zdí, nosičti, příček §§ 54., 55., 56.
jich za podmínek ulehčujících § 105.
jich při stavbách prtimyslových § I 18.
Rozvrh stavební, viz: Plán.
Řád živnostenský § 39
stavební pro Prahu a předměstí čl. 1., pozn.
Řimsy § 77.
Řízení parcelační §§ 10- 17.
o stavební čáře a niveau §§ 18- 2 I.
vyvlastnovací §§ 22-26. ~
při povolování staveb §§ 30--4q.
trestní § 12y, pozn.
Sbor obecních starších v Liberci § 13 2 .
Schody vfibec §§ 69-70.
za podmínek ulehčujících § 107.
v budovách prfimyslových § I 17., odst. I.
Schválení, viz: Povolení.
Silnice, jich spr~va § 35., pozn.•.
stavba při nich § 44.
Síla zdí, nosiča atd. §§ 54- 59.
"
"
"
za podmínek ulehčujících § 105.
"
" v budovách prumyslových § I r8., odst. I.~
§. I 19., odst. 1.
Skládání staviva § 52.
Sklepy §§ 60 - 64.
za .podmínek ulehčujících § 110.
Skončení stavby § 123.
Sloupy § 55.
co výstupky § 82.
Sokl co výstupek § 82.
Soud civilní povoluje převod práv vlastnických § 26., pozn. III.
povoluje odhad pozemkti §§ 25., 26.
není příslušný v příčině ustavení čáry stavební a odstoupení
pozemkti pro alice § 26.
rozhoduje o námitkách soukromoprávních §§ 12., 19., 20., 37.
správní § 132, pozn. 2.
trestní, jeho příslušnost § 126.
Sousedé při parcelaci § 12.
při regulaci § 19,
" komisi stavební § 35.
Sousední domy buďte vyznačeny v plánu rozdělovacím § I I.
"
regulačním § 18.

"

"

)

Sousední domy buďte vyznačeny v plánu taveb ním § 3 I.
Stát, provádí-li stavbu §§ 27, 134Státní úřady, viz: Okresní hejtmanství.
Místodržitelství.
Ministerstvo.
Soud.
Statický výpočet § 55., pozn. 1.
Stav starých budov § I 25,
Stavbuvedoucí má podepsati plány § 33.
buď po zákonu oprávněný § 50.
ručí za provedení stavby § 5 I.
za bezpečnost a pořádek pti stavbě § 52.
ručí za provedení stavby za podmínek ulehčujících § 105.
""
"
"
budov prfimyslových § I 19" odst.
podléhá trestu za přestupky §§ 126- 128.
Stavebník podpisuje plány §§ 33.
užívej oprávněného stavbuvedoucího § 50.
ručí za stavby § 51.
"
"
za podmínek ulehčujících § 105.
průmyslové § I I q., odst. 1.
" "
"
podléhá trestu za přestupky §§ 126-128.
Stavby nové buďte zakresleny v plánu polohy § 7.
při ulicích § 18.
nové, pojem § 27.
jednoduché § 34.
při silnicích §§ 35·, 44.
při železnicích § 35'
železniční § 45.
nad dolovými mírami § 35.
živnostenských provozováren § 39.
v obvodu pevností § 43.
vodní § 46.
v okolí c. k. hradu § 35., pozn. 8.
za podmínek ulehčujících §§ 99 - I 14,
prtimyslové §§ I 15- I 20.
veřejné §§ 121., 134.
dohlídka k nim § 125.
dokončení jich § 123,
ohledání nových § 124,
Stavební úřad, příslušnost §§ 130.- I 34.
"
"
ve věcech trestních § 129,
Stavební znalci při parcelaci § 12.
při regulování § 19
" stavební komisi § 35.
dohlížejí na provádění stavby § J 22.
jich' odpovědnost § 127" pozn. 3.
Staveniště, rozdělení pozemkti na • . . § 10.

I.

Staveniště opatření bezpečnostní § J2.
Stanoviště vyklizen"í po skončené stavbě
Stavení hospodářská §§ 93 - 96.

Trámy střešní § 73.
Trestní zákon § 1 26.
Tresty §§ 126. - 129,
Trouby dymní § 83.
stokové, plynové atd. viz: Potrubí.
odkapní, viz: Okap.

§ 123.

za podmínek ulehčujících § r05, pozn. ro., § I I 2.
Stavitel, viz: Stavbu vedoucí .
Stavivo, jakost jeho § 5 I .
"
"
za podmínek ulehčujících § 105., odst.
o skládání jeho § 52, odst. 5.
buď po stavbě odklizeno § 1 23.
Stáje § 93.
za podmínek ulehčujícících § I 13.
Stěhování se do nových domů § 124.
Stěny příční, viz: Příčky.
Stížnost, viz: Od volání.
Stodoly § 94.
za podmínek ulehčujících § I 12.
Stoky § 79.
za podmínek ulehčujících § I 14závodech průmyslových § I 17.
buďte zakresleny v plánu polohy § I.
hlavní zřizuje obec § 22.
Stropy §§ 7 2 ., 73 .
za podmínek ulehčujících § 106.
v budovách průmyslových § 128.
Střechy §§ 74, 76 .
za podmínek ulehčujících § 106.
budov prómyslových § I r8.
skleněné § 70.
u parních kotlů § 88.
Studny § 91.
Suš/rny § 96.
Světlíky § 66.
nad schody § 70.
Sýpky § 94.
Svítilny vystražné § 52.
Šindel C(), krytina za podmínek ulehčujících § 106.
Šířka ulic § 13" odst. 3.
Skoly, jich stavba § 13" odst. 4., § 121. Dod . III.
Štíty viz: Ohenní zdi.
Tašky co krytina § 74.
Tlouštka zdí, viz: Zdi.
Topení určuje počet komÍhů § 83'
větší § 87'
při stavbách za podmínek ulehčujících § 106.
v budovách prlimyslových § 117" odst . 4.

1.

a

10.

Udírny § 85., pozn. 4 ·
Úchylky od p.!ánó, viz: Odchylky.
Úlevy při stavbě §§ 34., 99.- 11 4.
Ulice, jich vyznačení v plánu polohy §§ I ., 5.
jich šířka §§ 6., 13,
jich vyznačení v plánu upravovacím § 18.
jich založení při parcelování pozemků § 22.
otevření nových v obvodu obce § 24.
zohyzdění jich § 36,
používání při stavbě § 52.
buď urovnána po skončené stavbě § 123,
Upravovací plán, ,:iz: PIan.
řízení, viz: Rízení.
Užívání nových budov § 124.
Úřad, viz dotyčné specielní pojmenování úřadu.
Vchod do přízemí §§ 62., 82.
do sklepa § 60.
do dvora § 65.
na pódu § 75.
do kotelen § 88.
.
do závodó prl'1myslových § 1 17" odst. I.
Voda, její výška buď zakreslena v plánu rozdělovacím § 11.
"
stavebním § 31.
nebezpeČí jej'í § 47."
opatření její § 9 I.
opatření pro závody průmyslové § I 17" odst. 7.
Vodní stavby § 46.
zákon § 46.
Vojenské pevnosti § 43.
úřady § 43.
Vrata přízemní §§ 62., 82.
Výbor obecní, viz: Obecní výbor.
okresní, viz: Okresní výbor.
zemský, viz: Zemský výbor.
Výpočet ploch v plánu rozdělovacím § I I .
statický § 55., pozn. 1.
Zastupitelstvo obecní, viz: Obecní výbor.
okresní, viz: Okresní zastupitelstvo.

Zábradlí u schodl1 § 69.
u pavlačí § 71.
II balkonů § 82.
Záchodky § 81., § 117., odst. 6.
Záchody § 8 I.
za podmínek ulehčujících § I I I.
v budovách průmyslových § 117., odst. 6 .
Zákaz stavby, soudem § 37.
"
orgány dozorčími § 122.
Záklopy u sklepli § 60.
Zákon trestní obecný § 126.
o právu vodním § 46.
o železnicích §§ 35·,
živnostenský §§ 39., 50.
základní státní § 26., pOZll.
Zákonník obecný občanský § 26., pOZll. a j.
Zásobárny § 93.
Závody živnostenské § 39.
předpisy zvláštní §§ I 15. - I 20.
Zemský výbor schvaluje plány, polohy § 5.
podává dobrozdání o plánech polohy pro města se zvláštním·
zřízením a města lázeňská § 8.
povoluje úlevy stavební § 101.
rozhoduje
stížnostech § 132 .
potvrzll je poplatky stavební § 138.
Zemské stavby § 134Zdi, jich síla a konstrukce §§ 54.-59'
-"
""
"
za podmínek ulehčujících § 105.
"
"'1
"
při stavbách prftmyslových §§ I I 8., II9~
isolační ve sklepích § 64, odst. 4.
Zhotovitel plán má jej podepsati § 33.
Zkoušení plánů polohy § 4.
"
rozdělovacích §§ II., 12.) 13,
'"
regulačních §§ 18., 19.
"
stavebních §§ 31.-33·, 36 .
staviva a konstrukcí- § 59.
Změny v plánech polohy §§ 6., 7.
stavební, podstatné § 27.
"
menší § 28.
"
buďte v plánech dodatečně zakreileny § 124., pOZDI 2:Znalec stavby, viz: Stavební znalec.
zdravotní, viz: Lékař.
Zvonek domovní § 62.

4,.

Žádost za úlevy stavební § 100.
za povolení obývání § 124.
za osvobození od daně § 124., pozn. 3·
Žaloby soudní při stavbě § 37. pozn. 4·
Železné dráhy a interesenti při stavbě § 35·
jich stavba § 45., pOZll. I.
"
místní § 45 ., pozn. 2,
Železniční mosty § 45" pOZll. 3.
Živnostenské úřady § 39.
Živnostenský inspektor § 40" pozn. 2.
Živnosti stavební § 50" pOZll.
Žlaby odkapní, viz: Okap.
Žumpy § 80.
za podmínek ulehčujících § I 14.

°

Žádost za schválení parcelace § 10.
za ustanoveni čáry stavební a niveau § 18.
za povolení stavební § 27.
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Čásť V.

O provádění staveb za podmínek ulehčujících
Čásť VI.

Zákon daný dne 8. ledna 1889 Č. 5 z. z., jímžto se vydává stavební řád pro království České, vyjímajíc obce, pro 'které platí stavební řád ze dne 10. ledna 1886. č. 40 z. z.

O stavbách prCrmyslových. . • • •
Část VII.

O veřejných budovách, bazarech, skladech a pod.
Čásť J.
Strana.

Ustanovení o plánech polohy

2

Čásť II.

a) O rozdělení pozemku na místa stavební . . . • • • . . • 4
b) O ustanovení stavební čáry a niveau pro všeliké nové stavby,
přístavby a přestavby, jež se mají prováděti při veřejných
třídách neb uliCích. . . . . . •
8
c) O postupování pozemku a náhr.adě .' ._ . . . . . . • . . • 10
-Část 111. '.

O povolení ku

stavbě

O dohledu k provádění staveb a jakých ustanovení šetřiti
třeba po skončené stavbě. . . . . . • • . . . • ••
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Čásť IX.

O trestech

• . • • . • . .
Čásť. X.

Které úřady povolány jsou k vykonávání řádu stavebního. . •

88

Část XI.

• • . . . . . . . . . 17
Část IV.

a)
b)
c)
d)
e)
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Čásť VIII.

O nařízeních, jež se týkají stavby samé .
Všeobecná pravidla. • . . • • . • .
Zdi, nosiči, příční stěny. . . • • • .
Sklepy, podzemní mí~tnosti a přízemí.
Dvory a prllduchy
Schody a chodby . . • . . . . . •

. 36
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.46
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O poplatcích za vykonávání komisí a o poplatcích (taxách) stavebních . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . •

98

I. Nařízení ministeria záležitostí vnitřních vydané v souhlasu s ministerstvem záležitostí duchovních a vyučování, pak
ministeria práv, financí, obchodu a orby dne 8. listopadu 1886.
(č. 8 z. z.), jímž se v některých částech mění ustanovení nařízení
ministerského ze dne ll. prosince 1860. Č . 36143.,je:{ se týče ro{dělení úředně oprávněných soukromých techniků, jakož i pr"Ůhz"Ů,
které předložiti náležejí těm, kdož se ucházejí o práva taková.

10 1
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Vyhláška c. k. místodržitelství ze dne

2 I.

prosince 1860.

·č. 65569 o pravidlech pro :rří:rení úředně oprávněných civilních
techniků . . . , . . . • . . . . . . . . . . . . . • . •

106

III. Nařízení c. k. ministerstva záležitostí duchovních
a vyučování ode dne 12. března 1888. č. 40. zák. zem., jímžto

se na základě § 17, zákona zemského, daného dne 19. února 1870
zák. zem., kterým se upravuje zřizování a navštěvování veřejných škol obecných a po učiněném jednání s c. k. ministerstvem záležitostí vnitřních vydávají pro králoství České ustanovení
o tom, jak budovy veřejných škol obecných a měšťanských mají
býti zařízeny a jak se ve školách těch pečovati má o zdraví.
Zákon daný dne 27. března 1887. č. 27. zem. zák. o tom,
jak se mají stavěti nová divadla, jak se mají zař.izovati a provozovati divadla vtlbec, pak jak se v příčině jich koná úředni služba
inspekční a jak se v nich dohlíží k opatření bezpečnostním . .
Č. 20.
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