
1205 Sanace a asanace 
 

Termín sanace lze definovat, jako opatření k nápravě škod na majetku či krajině, způsobených lidskou 

činností. Jedná se o samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. 

Oproti tomu asanace je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě 

nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí 

rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.1 

 

Územní opatření o asanaci 

Územní opatření o asanaci území, které se vydává jako opatření obecné povahy podle správního 
řádu, se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku 
došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění 
dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území. Územní opatření o asanaci území se 
vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, z důvodů hygienických, 
bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném zájmu 
nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území.2 

Územní opatření o asanaci území se vydává na základě průzkumu dotčeného území a vyhodnocení 
stavu staveb a pozemků z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob nebo z hlediska požadavků na 
využití území v důsledku odstraňování živelní pohromy nebo havárie. 

Územní opatření o asanaci území stanoví územní a stavebně technické podmínky pro odstraňování 
dopadů živelní pohromy nebo havárie anebo závad v území a stanoví podmínky pro budoucí využití 
vymezeného dotčeného území; obsahuje seznam staveb, včetně uvedení pozemků, které musí být 
odstraněny nebo zabezpečeny z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby značných 
majetkových škod. Součástí územního opatření o asanaci je grafická příloha v měřítku katastrální 
mapy s vyznačením dotčeného území. 

Náležitosti obsahu územního opatření o asanaci území, včetně grafické přílohy, stanoví prováděcí 
právní předpis. 

Dnem nabytí účinnosti územního opatření o asanaci území pozbývá v dotčeném území účinnosti 
vydaná územně plánovací dokumentace do doby vydání její změny nebo vydání nové územně 
plánovací dokumentace. Územní opatření o asanaci území pozbývá účinnosti dnem vydání nové 
územně plánovací dokumentace nebo její změny pro dotčené území. 
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