
§ 103
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

• a)   stavební záměry uvedené v §79 odst.2,
• b)   terénní úpravy uvedené v §80 odst.3 písm.a) nebo úpravy pozemků uvedené v §80 

odst.3 písm.e),
• c)   udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární 

bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o 
udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

• d)   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) 

a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební 
úpravy stavby, která je kulturní památkou,

• e)   stavby, a to
• 1.   stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 

nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická 
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;

• 2.   stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné 
plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či 
chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování 
hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);

• 3.   stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 
a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;

• 4.   nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 
antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 
podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení 
sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich 
elektrických přípojek, s výjimkou budov;

• 5.   podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) 

včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

• 6.   vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické 
objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky, s výjimkou budov;

• 7.   rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů 
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

• 8.   vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky;

• 9.   stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s 
výjimkou stavby vodního díla;

• 10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 
odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících 
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

• 11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené 
výhradně pro odběr plynné fáze;



• 12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 
m;

• 13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s 
obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;

• 14. oplocení;
• 15. reklamní a informační zařízení;
• 16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
• 17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které 

neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které 
mohou způsobit znečištění životního prostředí.

(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, jejichž 
provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů.
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