
Odbor stavební úřad – zákonné poplatky 

1. Vydání stavebního povolení   

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 

byty 
300,- 

b) ke stavbě pro bydlení s více než 

3 byty 
1000,- 

c) ke stavbě pro individuální 

rekreaci nebo stavbě zemědělské 

účelové stavby nepřesahuje-li 

zastavěná plocha 70 m2 

300,- 

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 

stáními 
300,- 

e) ke stavbě řadových garáží 300 

Kč a 150 Kč za čtvrté a každé další 

stání, nejvýše 

2500,- 

f) ke změně stavby (nástavby, 

přístavby nebo stavební úpravy) 

uvedené v písmenech a) až e), ke 

stavbě studny, čistírny odpadních 

vod, přípojky na veřejnou 

rozvodnou síť a na kanalizaci pro 

stavbu uvedenou v písmenech a) až 

e) 

300,- 

g) k drobným stavbám a jejich 

změnám 
300,- 

h) k dočasným stavbám zařízení 

staveniště 
300,- 

i) - ke stavbě neuvedené v 

písmenech a) až h) 
3000,- 

-k její nástavbě a přístavbě 2500,- 

-k její stavební úpravě nebo ke 

stavbě přípojky na veřejnou 

rozvodnou síť a na kanalizaci pro 

stavbu uvedenou v tomto písmenu 

1000,- 

2. Vydání rozhodnutí o změně 

stavby před dokončením (včetně 

změny podmínek stavebního 

povolení) nebo o prodloužení 

platnosti stavebního povolení 

300,- 



3. Vydání povolení informačního, 

reklamního nebo propagačního 

zařízení 

1000,- 

4. Vydání povolení terénních úprav 1000,- 

a) Vydání územního rozhodnutí o 

umístění stavby nebo rozhodnutí o 

využití území 

1000,- 

b) Vydání územního rozhodnutí o 

dělení nebo scelování pozemků 
500,- 

Předmětem poplatku není: Vydání 

rozhodnutí uvedené v písmenu a) 

této položky, je-li sloučeno územní 

řízení se stavebním řízením a 

vydává se jen stavební povolení. 

  

a) Vydání povolení ke změně 

užívání stavby 
500,- 

b) Vydání povolení k odstranění 

stavby 
100,- 

Místní šetření   

a) za každou započatou hodinu v 

pracovní době správního úřadu 
100,- 

b) za každou započatou hodinu v 

mimo pracovní dobu v pracovních 

dnech 

150,- 

c) za každou započatou hodinu ve 

dnech pracovního klidu 
300,- 

 

  


