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III. 
                  

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

K přípravě návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., bylo přistoupeno v souvislosti s projednávaným 
návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který přináší, 
kromě jiných změn, změnu věcné příslušnosti obecných, speciálních a jiných stavebních 
úřadů v případě vedení společného řízení, kterou je třeba také zohlednit v prováděcí vyhlášce. 
Změna vyhlášky č. 499/2006 Sb. vyvolá zároveň změnu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, která je prováděcím právním 
předpisem k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Prvním cílem navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. je návrh nových 
příloh v souvislosti s novelou stavebního zákona, která umožňuje vést společné řízení (územní 
a stavební) nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale též u staveb drah, 
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 
staveb vodních děl a staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Společné řízení 
bude možné vést také v případě souboru staveb, které budou v působnosti různých (výše 
uvedených) stavebních úřadů.  

Druhým cílem je doplnění nových příloh v reakci na požadavky aplikační praxe. Nově 
se upravuje obsah a rozsah dokumentace nebo projektové dokumentace pro některé druhy 
staveb, konkrétně pro liniové stavby technické infrastruktury, stavby dráhy, stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a účelové komunikace nebo pro soubor staveb v areálu jaderného 
zařízení. 

Třetím cílem je odstranění duplicit v jednotlivých přílohách vyhlášky. Duplicitní 
informace o stavbě a území jsou ve stávající úpravě obsaženy především v průvodní zprávě 
a v souhrnné technické zprávě. Navrhovaná úprava tuto duplicitu odstraňuje, přičemž je 
kladen důraz na zachování základní struktury dokumentace, která zůstává jednotná po celou 
dobu různých fází projektu.   

Nedílnou součástí navrhované právní úpravy vyhlášky č. 499/2006 Sb. jsou přílohy, 
ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových 
dokumentací, v poslední příloze jsou pak stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku 
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Počet příloh vzrostl z původních 
devíti na šestnáct. Nově jsou zpracovány přílohy, které stanoví rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění některých druhů staveb nebo rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání společného povolení pro stavby v působnosti některých speciálních a jiných 
stavebních úřadů.  
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Návrh novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahuje 16 příloh: 
- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby nebo zařízení, 
- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících 
technologických objektů, 

- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy, 

- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace, 

-         v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení, 

- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
využití území, 

- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území, 

- v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení, 

- v příloze č. 9 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 
liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 

- v příloze č. 10 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dráhy, 

- v příloze č. 11 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace, 

- v příloze č. 12 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 13 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění 
stavby, 

- v příloze č. 14 je stanoven rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 
- v příloze č. 15 jsou stanoveny náležitosti dokumentace bouracích prací, 
- v příloze č. 16 jsou stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. 
 
Vyhláška č. 169/2016 Sb. odkazuje v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) až c) na konkrétní 
přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souvislosti s konkrétními 
druhy dokumentace resp. projektové dokumentace.  Navrhovanou právní úpravou vyhlášky 
dochází ke zrušení vazby na konkrétní číslo přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; nově se 
zavádí pouze odkaz na příslušnou vyhlášku, bez konkrétního čísla přílohy k vyhlášce. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je jednou z prováděcích vyhlášek 

k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Byla vydána v souladu se zákonným zmocněním obsaženým 
v ustanovení § 193 stavebního zákona.  

Návrh novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., je plně v souladu se stavebním zákonem a jeho projednávanou novelou. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPCHKTBU)



 3 

c) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, byla doposud jednou novelizována, 

a to vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
Stávající znění vyhlášky obsahuje 9 příloh: 

- v příloze č. 1 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení, 

- v příloze č. 2 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
využití území, 

- v příloze č. 3 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území, 

- v příloze č. 4 je stanoven rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

- v příloze č. 5 je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení, 

- v příloze č. 6 je stanoven rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,  
- v příloze č. 7 je stanoven rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby, 
- v příloze č. 8 je stanoven rozsah a obsah dokumentace bouracích prací, 
- v příloze č. 9 jsou stanoveny náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého 

záznamu o stavbě. 
Stávající znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. neupravuje obsah a rozsah dokumentace 

pro vydání společného povolení u staveb drah, staveb dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb vodních děl a staveb v působnosti 
Ministerstva průmyslu a obchodu, neboť to stávající úprava stavebního zákona neumožňuje. 

Stávající znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. stanoví stejné požadavky na rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bez ohledu na charakter určitých druhů staveb, 
např. liniových staveb technické infrastruktury, staveb dráhy nebo staveb pozemních 
komunikací.  

Vyhláška č. 169/2016 Sb. nebyla do této doby novelizována. 
 

d) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
 

Na oblast, pro kterou je navrhovaná právní úprava zpracována, se předpisy Evropské 
unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady práva Evropské 
unie nevztahují. 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá negativní hospodářský a finanční dopad 

na podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady, tj. na státní rozpočet 
ani na ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládají se negativní sociální dopady ani negativní 
dopady na životní prostředí. 
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Přechodná ustanovení upravují termín na předložení dokumentace zpracované podle 
stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu. Upravují rovněž termín 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve vazbě na zahájení stavby. Tím 
budou eliminovány případné vícenáklady na zpracování dokumentace podle navrhované 
právní úpravy. 

 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), a nikterak se nedotýká otázek rovnosti 
mužů a žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních 
údajů. 

 
h) Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR 

a není spojena se vznikem nových korupčních rizik. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné 
dopady.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
 
K Čl. I 
 
K bodu 1 – § 1 odst. 1 písm. a) 
 

Úprava spočívá pouze v legislativně technické úpravě, je provedena z důvodu 
zavedení legislativní zkratky „stavba“ pro pojem stavba a zařízení. 
 
K bodu 2 – § 1 odst. 1 písm. d) 
 

Jde pouze o legislativně technickou úpravu, která je vyvolána změnou ustanovení 
§ 94a stávající právní úpravy stavebního zákona.  Novelou stavebního zákona se v § 94a až 
94i nově zavádí územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Společné územní a 
stavební řízení je v novele zavedeno v § 94j až 94p  a společné územní a stavební řízení 
s posouzením vlivů na životní prostředí v § 94q až 94z. Podle dosud platného znění 
stavebního zákona je vedení společného územního a stavebního řízení možné pouze 
v případech, kdy je stavební úřad příslušný k vedení obou řízení. Navrhovanou úpravou 
společného územního a stavebního řízení se umožní vést jedno řízení také u staveb, které jsou 
v působnosti různých stavebních úřadů (speciálních stavebních úřadů a Ministerstva průmyslu 
a obchodu) nebo u souborů staveb, které stavby v působnosti různých stavebních úřadů 
obsahují. Nová ustanovení § 94l odst. 7 a 94s odst. 6 novely stavebního zákona odkazují 
na prováděcí vyhlášku, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení. 
 
K bodům 3 a 4 – § 1 odst. 3 až 5 
 

Úprava textu je vyvolána změnou § 15 odst. 1 písm.  b) novely stavebního zákona, 
dle kterého speciální stavební úřady již nevykonávají působnost stavebního úřadu u staveb 
na dráze, včetně zařízení na dráze a dále na možnost vedení společného územního 
a stavebního řízení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací. V odstavci 4 se proto nově definuje, že se tato vyhláška 
vztahuje na dokumentaci pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro vydání společného povolení.  

Do nového odstavce 5 se přesouvá zásada, která je ve stávajícím znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. uváděna vždy v úvodu každé přílohy (resp. přílohy č. 1 až 8), tj. že rozsah 
a obsah jednotlivých částí dokumentace nebo projektové dokumentace, zpracované podle 
příloh č. 1 až 15 k této vyhlášce, se přizpůsobí druhu a významu stavby nebo provozního 
souboru, podmínkám v území, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu 
využití, vlivu užívání stavby, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Dokumentace 
nebo projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že další členění 
na kapitoly podle příloh č. 1 až 15 k této vyhlášce se použije přiměřeně. Výjimku tvoří 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálech jaderných zařízení, 
která neobsahuje část D. 
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K bodu 5 – § 1a, nadpis  
 

Legislativně technická úprava stávajícího textu § 1a vyhlášky je vyvolána změnou 
§ 86 a novým § 94c novely stavebního zákona. 
 
 
K bodu 6 – § 1a odst. 2 až 5 
 

Vyhláška zavádí v odstavcích 2 až 5 odkazy na nové přílohy, které stanoví rozsah 
a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění některých druhů staveb: 
- liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů; 

vyhláška současně uvádí demonstrativní výčet těchto objektů – např. stavba trafostanice, 
regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací stanice (příloha č. 2), 

- stavby dráhy (příloha č. 3), 
- stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace (příloha č. 4) a 
- souboru staveb v areálu jaderného zařízení (příloha č. 5). 
 
K bodům 7 až 10 – § 1b, nadpis, § 1b, § 1c, nadpis a § 1c  
 

Legislativně technická úprava stávajícího textu §1b a 1c vyhlášky je vyvolána změnou 
v ustanovení § 86 a  94c novely stavebního zákona. V souvislosti se zavedením nových příloh 
do vyhlášky pak dochází k přečíslování příloh stávajících. 
 
K bodu 11 – § 1d  
 

Navrhovaná úprava je vyvolána novelou stavebního zákona, konkrétně novou úpravou 
společného územního a stavebního řízení v § 94j až 94p  a společného územního a stavebního 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí v § 94q až 94z, podle nichž lze vést společné 
územní a stavební řízení nejen u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, ale také 
u staveb speciálních - vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona, dále 
u staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) 
stavebního zákona, a také v případě souboru staveb, který obsahuje výše uvedené stavby.  
Zmocnění ke stanovení rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení 
v prováděcím předpisu upravuje novela stavebního zákona v § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6.  

 
Vyhláška zavádí v § 1d odst. 1 až 4 odkazy na nové přílohy, kterými je stanoven 

rozsah a obsah dokumentace pro vydání: 
- společného povolení (příloha č. 8), 
- pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 

souvisejících technologických objektů (příloha č. 9), 
- společného povolení stavby dráhy (příloha č. 10) a  
- společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace 

(příloha č. 11). 
 

K bodu 12 a 13 – § 2, nadpis a § 2  
 

Legislativně technická úprava textu § 2 vyhlášky je vyvolána změnou § 105 
stavebního zákona a zavedením nových příloh do vyhlášky, čímž dochází k přečíslování 
stávající přílohy č. 5, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 
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stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení (nově příloha č. 12). 
 
K bodům 14 a 15 – § 3, nadpis a § 3   
 

Legislativně technická úprava textu je vyvolána změnou § 134 stavebního zákona. 
V souvislosti se zavedením nových příloh do vyhlášky dochází k přečíslování stávající 
přílohy č. 6, která upravuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 
(nově příloha č. 13). 

 
K bodu 16 – § 4 odst. 1  
 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V souvislosti se zavedením nových příloh 
do vyhlášky dochází k přečíslování stávající přílohy č. 7, která upravuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby (nově příloha č. 14). 
 
K bodům 17 a 18 – § 5 a 6  
 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. V souvislosti se zavedením nových příloh 
do vyhlášky dochází k přečíslování stávajících příloh č. 8 a 9, které upravují náležitosti 
dokumentace bouracích prací (nově příloha č. 15) a obsahové náležitosti stavebního deníku 
a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení (nově příloha č. 16). 
 
K bodům 19 a 20 – Přílohy č. 1 až 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

V souvislosti se zavedením nových příloh a vzhledem k potřebě jejich logického 
uspořádání dochází k nahrazení stávajících příloh č. 1 až 8 novými přílohami a doplnění 
dalších nových příloh č. 9 až 15 : 
- příloha č. 1 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
- příloha č. 2 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- příloha č. 3 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, 
- příloha č. 4 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace, 
- příloha č. 5 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení, 
- příloha č. 6 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území, 
- příloha č. 7 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
- příloha č. 8 - dokumentace pro vydání společného povolení, 
- příloha č. 9 - dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické 

infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, 
- příloha č. 10 - dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, 
- příloha č. 11 - dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace, 
- příloha č. 12 - projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 

písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, 
- příloha č. 13 - projektové dokumentace pro provádění stavby, 
- příloha č. 14- dokumentace skutečného provedení stavby, 
- příloha č. 15 - dokumentace  bouracích prací. 
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Oproti stávající právní úpravě rozsahu a obsahu dokumentací nebo projektových 
dokumentací, dochází k redukci dosud duplicitně požadovaných podkladů o území v části A.3 
a části B.1 a údajů o stavbě v části A.4 a části B.2.  Nově jsou tyto údaje předepsány pouze 
pro část B dokumentace nebo projektové dokumentace. Úpravou dochází k odstranění 
duplicity.  

 
Pro zpřehlednění jsou údaje o splnění požadavků dotčených orgánů soustředěny 

do nového samostatného bodu, který je součástí části A dokumentace nebo projektové 
dokumentace. Obdobně je novým samostatným bodem řešen také požadavek na přehled 
použitých právních předpisů.  

 
Součástí příloh jsou body, jejichž obsah kromě platného znění vyhlášky upravují 

též zvláštní právní předpisy, dochází k vypuštění obsahu těchto bodů z důvodu duplicity. 
Jedná se o „Požárně bezpečnostní řešení“, které musí být zpracováváno podle zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a o „Popis vlivů stavby 
na životní prostředí a jeho ochrana“, který musí být zpracován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  

 
V přílohách obsahujících „Celkový situační výkres“ dochází k jeho vypuštění a tím 

k redukci požadavků na situační výkresy. V platném znění vyhlášky je obsah „Celkového 
situačního výkresu“ zahrnut v obsahu „Koordinačního situačního výkresu“. Je tedy zcela 
dostačující, aby projektant vypracovával pouze podrobnější variantu výkresu. Úpravou 
dochází k odstranění duplicity.  

 
Ve struktuře dokumentace dochází ke změně názvu části D u příloh č. 1 až 3. Dosud je 

část D v dokumentaci pro územní rozhodnutí nazývána výkresovou dokumentací 
a v pokračujícím stupni projektové dokumentace, tj. v projektové dokumentaci pro stavební 
povolení, je část D nazývána Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení. 
Navrženou úpravou dochází ke sjednocení terminologie pro všechny typy dokumentace. 
Základní struktura dokumentace tak zůstává zachována po celou dobu projektu. Mezi 
jednotlivými „projektovými stupni“ je dokumentace postupně rozvíjena, zásadní informace 
jsou postupně doplňovány a zpřesňovány. Tím je současně umožněna snazší kontrola plnění 
předchozích požadavků v rámci navazujících povolovacích postupů. Dokumentace objektů 
v dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zahrnuje objekty stavební, inženýrské 
i technické. V dokumentaci vyššího stupně např. pro vydání stavebního povolení resp. 
v dokumentaci pro vydání společného povolení je pak tato část rozvinuta o návrh technických 
a technologických zařízení, jejichž specifikace není v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí ještě známa. Dokumentace objektů je v projekční praxi pevně zažitá.  

 
Členění na jednotlivé části vychází již z vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb, 

a vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.  Jednotlivé dokumentace objektů 
mají svou vazbu i na obory autorizace osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace jednotlivých objektů zpracovávají 
autorizované osoby v příslušném oboru, např. požárně bezpečnostní řešení zpracovávají 
osoby autorizované pro obor požární bezpečnost staveb.  

 
Změnu představuje nově stanovený rozsah o obsah dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění staveb v působnosti speciálních a jiných stavebních úřadů 
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a dokumentace pro vydání společného povolení u staveb v působnosti různých stavebních 
úřadů a Ministerstva průmyslu a obchodu, a to v přílohách č. 2, 3, 4 a 5, které stanoví rozsah 
a obsah dokumentace příslušného druhu stavby pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a v přílohách č. 9, 10 a 11, které stanoví rozsah a obsah dokumentace příslušného druhu 
stavby pro vydání společného povolení.  

 
Příloha č. 2 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů Příloha č. 9 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů. Požadavek na vznik samostatných příloh řešících umístění a povolení liniové stavby 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů vyplynul z aplikační 
praxe, neboť u těchto staveb obvykle není vyžadován takový rozsah, jako stanoví stávající 
příloha č. 1 nebo příloha č. 4.  

 
Příloha č. 3 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění stavby dráhy a příloha č. 10 stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Doposud se při umisťování staveb dráhy postupovalo 
podle stávající přílohy č. 1, která stanoví požadavky na rozsah a obsah dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v působnosti obecného stavebního 
úřadu. Povolení stavby následně vydával speciální stavební úřad, přičemž projektová 
dokumentace musela splňovat náležitosti vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. V souvislosti s ustanovením § 94j novely 
stavebního zákona, jenž nově umožňuje vést společné řízení pro stavby v působnosti 
obecného a speciálního a jiného úřadu, se ukázalo účelné, aby  jeden prováděcí právní předpis 
stanovil pro tyto speciální stavby nejen rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o jejich umístění, ale též rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 
pro tyto stavby. Nově navržená příloha č. 10 dodržuje strukturu dokumentace podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., a současně zahrnuje specifické požadavky vyžadované vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

 
Obdobně je novými přílohami č. 4 a č. 11 nově stanoven rozsah a obsah dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a účelové 
komunikace.  

 
Příloha č. 5 nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí 

o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení. Potřeba nové přílohy pro tento druh 
staveb vyplynula z problémů praxe souvisejících s požadavky stanovenými zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Výstavba jaderných elektráren je typickým příkladem, kde 
hlavním cílem při výběru technologie je maximální využití standardních a ve světě již 
licencovaných řešení, a to zejména s ohledem na zjednodušení celého licenčního procesu. 
Využití standartních licencovaných projektů vyžaduje úpravy z důvodu např. naplnění 
požadavků právního řádu ČR, úpravy prostorového uspořádání a specifických lokálních 
podmínek (např. geologické a geotechnické poměry, napojení na infrastrukturu). Ačkoliv 
se nabízené technologie od sebe liší, environmentální a bezpečnostní požadavky jsou 
na všechny typy reaktorů shodné, byť jejich vlivy na lokalitu a potřeby např. externích zdrojů 
mohou být rozdílné. Proto je nutno stanovit okrajové podmínky v rámci umístění stavby 
tzv. „obálkou“, aby konkrétní projektové řešení jednotlivých dodavatelů bylo v souladu 
s vymezením daným územním rozhodnutím. Požadavek na zjednodušení povolovacích 
a licenčních procesů a minimalizaci s nimi spojených rizik negativních dopadů na termíny 
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realizace a náklady je stanoven Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky, který 
byl v roce 2015 schválen vládou v návaznosti na schválenou Aktualizaci státní energetické 
koncepce.   
 
K bodu 21 – Příloha č. 16  

 
V souvislosti se zavedením nových příloh do vyhlášky č. 499/2006 Sb. se stávající 

příloha č. 9 přečísluje na přílohu č. 16, jedná se o legislativně technickou úpravu. 
 

 
K Čl. II – Přechodná ustanovení 
 

Přechodná ustanovení reagují na proces zpracování projektové dokumentace, jehož 
délka je přímo úměrná složitosti stavebního záměru, čímž zachovávají obecnou zásadu, 
že u staveb, pro které byla dokumentace a projektová dokumentace zpracována přede dnem 
nabytí účinnosti navrhované vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.  

Přechodná ustanovení upravují termín na předložení dokumentace zpracované podle 
stávající úpravy k projednání u příslušného správního orgánu a rovněž upravují termín 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve vazbě na zahájení stavby. 

 
 

 
K ČÁSTI  DRUHÉ  
 
K Čl. III - Změna vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 
 
K bodu 1 – § 2 odst. 1 písm. a) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou zavedením nových příloh 

do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkazuje 
pouze na vyhlášku o dokumentaci staveb, bez uvedení konkrétního čísla přílohy. Uvádění 
konkrétního čísla přílohy je nadbytečné, neboť dokumentace pro provádění stavby 
je ve vyhlášce o dokumentaci staveb v jediné příloze.  
 
K bodu 2 – § 2 odst. 1 písm. b) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou zavedením nových příloh 

do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
odkazuje pouze na vyhlášku o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
bez uvedení konkrétního čísla přílohy. Uvádění konkrétního čísla přílohy je nadbytečné, 
neboť projektová dokumentace pro provádění konkrétního druhu dopravní stavby 
je ve vyhlášce o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v jediné 
příloze.   
 
K bodu 3 – § 2 odst. 1 písm. c) 

 
Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou zavedením nových příloh 

do vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nově se v § 2 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkazuje 
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pouze na vyhlášku o dokumentaci staveb, bez uvedení konkrétního čísla přílohy. Uvádění 
konkrétního čísla přílohy je nadbytečné, neboť dokumentace bouracích prací je ve vyhlášce 
o dokumentaci staveb v jediné příloze.   
 
 
K ČÁSTI  TŘETÍ 
 
K Čl. IV – Účinnost 

 
Účinnost vyhlášky je stanovena v návaznosti na účinnost novely stavebního zákona. 
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