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V 

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr  
 
V souladu s čl. 16 Legislativních pravidel vlády byl návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, dne 17. července 2017 rozeslán všem obligatorním připomínkovým místům a dalším vybraným fakultativním místům (celkem 48 připomínkových 
míst). Termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 7. srpna 2017. V rámci připomínkového řízení se v daném termínu nevyjádřila 4 připomínková místa 
a 24 připomínkových míst neuplatnilo žádné připomínky. K předloženému návrhu vyhlášky uplatnilo 16 připomínkových míst 197 zásadních připomínek. 

Zásadní připomínky uplatnila následující připomínková místa:  
• MD - Ministerstvo dopravy  
• MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu  
• MS - Ministerstvo spravedlnosti  
• MV - Ministerstvo vnitra  
• MŽP - Ministerstvo životního prostředí  
• ÚVČR KML - Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády 
• ČBÚ - Český báňský úřad 
• ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
• Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
• Olomoucký kraj - Krajský úřad Olomouckého kraje 
• Vysočina - Krajský úřad Kraje Vysočina  
• ČKA - Česká komora architektů 
• ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
• HK - Hospodářská komora České republiky 
• SPD - Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
• KZPS - Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 

Některé zásadní připomínky byly akceptovány a byly zohledněny při úpravách textu, od části zásadních připomínek připomínková místa po vysvětlení 
ustoupila. Některé připomínky označené za zásadní se nevztahovaly k problematice řešené návrhem vyhlášky. Legislativně technické a další doporučující 
připomínky byly posouzeny a do návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně zapracovány. 

Přehled zásadních připomínek je uveden v následující tabulce. 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 

 Číslo § Text připomínky  

MPO 1.  obecně Je nezbytné v náležitostech jednotlivých kapitol u dokumentací 
specifických pro různé typy staveb sjednotit jejich rozsah a obsah, a to 
zejména v těch částech, které významově pokrývají shodný procesní 
institut, např. umístění stavby. Např. u liniové stavby technické 
infrastruktury v příloze č. 2 v kapitole B. 3 je požadována informace 
„způsob likvidace dešťových vod“ (která je ve vztahu k povaze záměrů 
pokrytých touto přílohou poněkud irelevantní), přičemž v příloze č. 9 není 
v kapitole B. 3 tato informace požadována. Obdobně odlišná formulace je 
v kapitole B. 1 písm. k) přílohy č. 2 a kapitole B. 1 písm. j) přílohy č. 9. 
Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o stejný typ staveb a 
zároveň jde o informaci vztahující se k umisťování staveb, je žádoucí a 
logické, aby byly identické. Podobně některé další příklady uvedené níže v 
konkrétních připomínkách. 
 

Akceptováno jinak 
Způsob likvidace dešťových vod bude řešen v 
samostatné položce  Celkové vodohospodářské 
řešení. 

SPD 2.  Obecně Je nezbytné v náležitostech jednotlivých kapitol u dokumentací 
specifických pro různé typy staveb sjednotit jejich rozsah a obsah, a to 
zejména v těch částech, které významově pokrývají shodný procesní 
institut, např. umístění stavby. Např. u liniové staveb technické 
infrastruktury v příloze č. 2 v kapitole B.3 je požadována informace 
„způsob likvidace dešťových vod“ (která je ve vztahu k povaze záměrů 
pokrytých touto přílohou poněkud irelevantní), přičemž v příloze č. 9 není 
v kapitole B.3 tato informace požadována. Obdobně odlišná formulace v 
kapitole B.1 písm. k) přílohy č. 2 a kapitole B.1 písm. j) přílohy č. 9. 
Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o stejný typ staveb a 
zároveň jde o informaci vztahující se k umisťování staveb, je žádoucí a 
logické, aby byly identické. Podobná situace je u některých dalších 
příkladů uvedených níže v konkrétních připomínkách. 
 

Akceptováno 
Způsob likvidace dešťových vod bude řešen v 
samostatné položce  Celkové vodohospodářské 
řešení. 

HK 3.  obecně Je nezbytné v náležitostech jednotlivých kapitol u dokumentací 
specifických pro různé typy staveb sjednotit jejich rozsah a obsah, a to 
zejména v těch částech, které významově pokrývají shodný procesní 
institut, např. umístění stavby. Např. u liniové stavby technické 
infrastruktury v Příloze č. 2, v kapitole B.3 je požadována informace 
„způsob likvidace dešťových vod“ (která je ve vztahu k povaze záměrů 
pokrytých touto přílohou poněkud irelevantní), přičemž v Příloze č. 9 není 
v kapitole B.3 tato informace požadována. Obdobně odlišná formulace 
v kapitole B.1 písm. k) Přílohy č. 2 a v kapitole B.1 písm. j) Přílohy č. 9.    

Akceptováno 
Způsob likvidace dešťových vod bude řešen v 
samostatné položce  Celkové vodohospodářské 
řešení. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o stejný typ staveb a 
zároveň jde o informaci vztahující se k umisťování staveb, je žádoucí a 
logické, aby byly identické. Podobně některé další příklady uvedené níže v 
konkrétních připomínkách. 
 

MPO 4.  obecně 1) U příloh k dopravním stavbám je nezbytné přehodnotit podrobnost 
náležitostí dokumentací. Je třeba si uvědomit, že na základě těchto příloh 
(př. č. 3, 4, 10 a 11) mohou být umisťovány nebo umisťovány a 
povolovány i například záměry vleček do průmyslových areálů, účelové 
komunikace v areálech apod., nejedná se tedy pouze o stavby 
financované z veřejných rozpočtů, na které pravděpodobně návrhy těchto 
příloh cílí. V případech př. č. 3 a 4 jsou například informace požadované 
v části D. ve výrazně podrobnější struktuře, než která je navrhována pro 
„obecnou“ dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v př. č. 1. 
Náležitosti navrhované přílohy č. 1 dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby jsou v této části D. identické s požadavky, které jsou 
kladeny již stávající vyhláškou, resp. stávající přílohou č. 1, přičemž na 
jejím základě dochází již dnes k umisťování železničních i silničních 
staveb. Takto zásadní rozšíření náležitostí se jeví jako problematické. 
Příkladem jsou u přílohy č. 3 požadavky v kapitole D. 2, kde jsou 
vyžadovány informace, které hraničí s úrovní požadavků pro projektovou 
dokumentaci (např. „…s údaji o…postupu výstavby, zásadách stavebně 
montážních postupů, s montážními a provozními mezistavy…“ nebo 
„Součástí jsou potřebné…statické nebo jiné výpočty“) nebo informace, 
které nemají žádnou relevanci k veřejným zájmům, které by měl stavební 
úřad hájit (např. „Uvede se též stávající a nový vlastník, správce a uživatel 
objektu;…“). Obdobně jsou např. v př. č. 10 vyžadovány informace, které 
jdou svojí povahou nad rámec veřejnoprávního předpisu (např. v kapitole 
D. 2 „shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení 
odkazu na dokladovou část“) nebo používají pojmy do tohoto předpisu 
nevhodné (např. „zadavatel“). Výše uvedené požadavky požadujeme 
vypustit. 
 

Akceptováno částečně 
S ohledem na to, že se přílohy č. 3,4, 10 a 11 
vztahují na jasně vymezený druh staveb, příloha 
č. 3 a 10 na stavby drah a přílohy č. 4 a 11 
na stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a veřejné účelové komunikace, je podrobnější 
struktura v některých případech vhodná. 

Dokumentace pro neveřejné účelové komunikace 
se bude nadále zpracovávat podle „obecné“ 
přílohy, tj. přílohy č. 1 - dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo přílohy č. 8 - 
dokumentace pro vydání společného povolení  

Konkrétní příklady uvedené v připomínce budou 
upraveny resp. vypuštěny. 

SPD 5.  Obecně U příloh k dopravním stavbám je nezbytné přehodnotit podrobnost 
náležitostí dokumentací. Je třeba si uvědomit, že na základě těchto příloh 
(př. č. 3, 4, 10 a 11) mohou být umisťovány nebo umisťovány a 
povolovány i záměry vleček do průmyslových areálů, účelové komunikace 
v areálech apod., nejedná se tedy pouze o stavby financované z veřejných 
rozpočtů, na které pravděpodobně návrhy těchto příloh cílí. V případech 
př. č. 3 a 4 jsou například informace požadované v části D. ve výrazně 
podrobnější struktuře, než která je navrhována pro „obecnou“ dokumentaci 

Akceptováno částečně 
S ohledem na to, že se přílohy č. 3,4, 10 a 11 
vztahují na jasně vymezený druh staveb, příloha 
č. 3 a 10 na stavby drah a přílohy č. 4 a 11 
na stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a veřejné účelové komunikace, je podrobnější 
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pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v př. č. 1. Náležitosti navrhované 
přílohy č. 1 dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby jsou 
v této části D. identické s požadavky, které jsou kladeny již stávající 
vyhláškou, resp. stávající přílohou č. 1, přičemž na jejím základě dochází 
již dnes k umisťování železničních i silničních staveb. Takto zásadní 
rozšíření náležitostí jako problematické. 
 
Příkladem jsou u přílohy č. 3 požadavky v kapitole D.2, kde jsou 
vyžadovány informace, které hraničí s úrovní požadavků pro projektovou 
dokumentaci (např. „…s údaji o…postupu výstavby, zásadách stavebně 
montážních postupů, s montážními a provozními mezistavy…“ nebo 
„Součástí jsou potřebné…statické nebo jiné výpočty“) nebo informace, 
které nemají žádnou relevanci k veřejným zájmům, které by měl stavební 
úřad hájit (např. „Uvede se též stávající a nový vlastník, správce a uživatel 
objektu;…“). Obdobně jsou např. v př. č. 10 vyžadovány informace, které 
jdou svojí povahou nad rámec veřejnoprávního předpisu (např. v kapitole 
D.2 „shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení 
odkazu na dokladovou část“) nebo používají pojmy do tohoto předpisu 
nevhodné (např. „zadavatel“). 
 

struktura v některých případech vhodná. 

Dokumentace pro neveřejné účelové komunikace 
se bude nadále zpracovávat podle „obecné“ 
přílohy, tj. přílohy č. 1 - dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo přílohy č. 8 - 
dokumentace pro vydání společného povolení  

Konkrétní příklady uvedené v připomínce budou 
upraveny resp. vypuštěny. 

HK 6.  obecně U příloh k dopravním stavbám je nezbytné přehodnotit podrobnost 
náležitostí dokumentací. Je třeba si uvědomit, že na základě těchto příloh 
(př. č. 3, 4, 10 a 11) mohou být umisťovány nebo umisťovány a 
povolovány i záměry vleček do průmyslových areálů, účelové komunikace 
v areálech apod., nejedná se tedy pouze o stavby financované z veřejných 
rozpočtů, na které pravděpodobně návrhy těchto příloh cílí. V případech 
př. č. 3 a 4 jsou například informace požadované v části D. ve výrazně 
podrobnější struktuře, než která je navrhována pro „obecnou“ dokumentaci 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v př. č. 1. Náležitosti navrhované 
přílohy č. 1 dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby jsou 
v této části D. identické s požadavky, které jsou kladeny již stávající 
vyhláškou, resp. stávající Přílohou č. 1, přičemž na jejím základě dochází 
již dnes k umisťování železničních i silničních staveb. Takto zásadní 
rozšíření náležitostí vidíme jako problematické. 
Příkladem jsou u Přílohy č. 3 požadavky v kapitole D.2, kde jsou 
vyžadovány informace, které hraničí s úrovní požadavků pro projektovou 
dokumentaci (např. „…s údaji o…postupu výstavby, zásadách stavebně 
montážních postupů, s montážními a provozními mezistavy…“ nebo 
„Součástí jsou potřebné…statické nebo jiné výpočty“) nebo informace, 
které nemají žádnou relevanci k veřejným zájmům, které by měl stavební 
úřad hájit (např.: „Uvede se též stávající a nový vlastník, správce a uživatel 

Akceptováno částečně 
S ohledem na to, že se přílohy č. 3,4, 10 a 11 
vztahují na jasně vymezený druh staveb, příloha 
č. 3 a 10 na stavby drah a přílohy č. 4 a 11 
na stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a veřejné účelové komunikace, je podrobnější 
struktura v některých případech vhodná. 

Dokumentace pro neveřejné účelové komunikace 
se bude nadále zpracovávat podle „obecné“ 
přílohy, tj. přílohy č. 1 - dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo přílohy č. 8 - 
dokumentace pro vydání společného povolení  

Konkrétní příklady uvedené v připomínce budou 
upraveny resp. vypuštěny. 
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objektu;…“). Obdobně jsou např. v př. č. 10 vyžadovány informace, které 
jdou svojí povahou nad rámec veřejnoprávního předpisu (např. v kapitole 
D.2 „shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení 
odkazu na dokladovou část“) nebo používají pojmy do tohoto předpisu 
nevhodné (např. „zadavatel“). 
 

MPO 7.  Obecně 2) Ve vyhlášce není žádným způsobem řešen vzájemný vztah 
různých nově navrhovaných druhů dokumentací v případě povolování 
souboru staveb, který je složen z několika typů staveb. Pokud je např. 
umisťována stavba jediného typu, pak je zřejmé, že bude požadována 
dokumentace jednoho druhu (přesněji řečeno dokumentace jednoho 
rozsahu a obsahu) – tj. např. dokumentace s rozsahem a obsahem 
stanoveném v příloze č. 2. Pokud je však třeba společně s určitým typem 
stavby umístit (v jednom řízení) i stavbu jiného typu, vyhláška nestanoví, 
zda se pro takovou stavbu má zpracovávat dokumentace jiného druhu 
(respektive dokumentace o jiném rozsahu a obsahu).  
Pokud jde o umístění liniové stavby, která se skládá ze souboru staveb, 
kdy jednou ze staveb je i železniční vlečka a účelová (možná i místní) 
pozemní komunikace, je stavebník povinen zpracovat dokumentaci podle 
přílohy č. 2 a současně i dokumentaci podle přílohy č. 3 a dokumentaci 
podle přílohy č. 4? Pokud ano, má jít o samostatné dokumentace s plným 
rozsahem a obsahem či má být fyzicky zpracována dokumentace jediná, 
avšak s doplněním (kompilací) všech informací, kterými se jednotlivé 
dokumentace od sebe liší? Požadujeme upřesnit. 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 

 

SPD 8.  Obecně Ve vyhlášce není žádným způsobem řešen vzájemný vztah různých nově 
navrhovaných druhů dokumentací v případě povolování souboru staveb, 
který je složen z několika typů staveb. Pokud je např. umisťována stavba 
jediného typu, pak je zřejmé, že bude požadována dokumentace jednoho 
druhu (přesněji řečeno dokumentace jednoho rozsahu a obsahu) – tj. např. 
dokumentace s rozsahem a obsahem stanoveném v příloze č. 2. Pokud je 
však třeba společně s určitým typem stavby umístit (v jednom řízení) i 
stavbu jiného typu, vyhláška nestanoví, zda se pro takovou stavbu má 
zpracovávat dokumentace jiného druhu (přesněji řečeno dokumentace o 
jiném rozsahu a obsahu).  
 
Pokud jde o umístění liniové stavby, která se skládá ze souboru staveb, 
kdy jednou ze staveb je i železniční vlečka a účelová (možná i místní) 
pozemní komunikace, je stavebník povinen zpracovat dokumentaci podle 
přílohy č. 2 a současně i dokumentaci podle přílohy č. 3 a dokumentaci 
podle přílohy č. 4? Pokud ano, má jít o samostatné dokumentace s plným 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 
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rozsahem a obsahem či má být fyzicky zpracována dokumentace jediná, 
avšak s doplněním (kompilací) všech informací, kterými se jednotlivé 
dokumentace od sebe liší? 
 

HK 9.  obecně Ve vyhlášce není žádným způsobem řešen vzájemný vztah různých nově 
navrhovaných druhů dokumentací v případě povolování souboru staveb, 
který je složen z několika typů staveb. Pokud je např. umisťována stavba 
jediného typu, pak je zřejmé, že bude požadována dokumentace jednoho 
druhu (přesněji řečeno dokumentace jednoho rozsahu a obsahu) – tj. např. 
dokumentace s rozsahem a obsahem stanoveném v Příloze č. 2. Pokud je 
však třeba společně s určitým typem stavby umístit (v jednom řízení) i 
stavbu jiného typu, vyhláška nestanoví, zda se pro takovou stavbu má 
zpracovávat dokumentace jiného druhu (přesněji řečeno dokumentace o 
jiném rozsahu a obsahu).  
Pokud jde o umístění liniové stavby, která se skládá ze souboru staveb, 
kdy jednou ze staveb je i železniční vlečka a účelová (možná i místní) 
pozemní komunikace, není zřejmé, jestli je stavebník povinen zpracovat 
dokumentaci podle Přílohy č. 2 a současně i dokumentaci podle Přílohy č. 
3 a dokumentaci podle Přílohy č. 4. Pokud ano, není patrné, zdali má jít o 
samostatné dokumentace s plným rozsahem a obsahem, či má být fyzicky 
zpracována dokumentace jediná, avšak s doplněním (kompilací) všech 
informací, kterými se jednotlivé dokumentace od sebe liší. 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 

UVCR KML 10.  Obecně Předložený návrh v řadě případů nerespektuje usnesení vlády ze dne 
19. března 1998 č. 188 o Legislativních pravidlech vlády (dále jen „LPV“), 
přičemž vysoký počet legislativně technických nedostatků ve svém 
souhrnu výrazně snižuje možnost adresáta normy jednoznačně dovodit 
jemu ukládanou povinnost. V rozporu s čl. 2 odst. 2 písm. d) LPV není 
návrh koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, 
jazykově a stylisticky bezvadně.  
 
Z legislativně technického hlediska vykazuje návrh vyhlášky zejména tato 
nejzávažnější pochybení: 
 
1. Dílčí části návrhu (jednotlivé přílohy) mají nesourodou strukturu 
[například různými způsoby upravený požadavek na uvedení zásad 
ochrany dotčeného území v příloze č. 6 B.2.1 písm. d), příloze č. 8 B 2.11 
písm. a) až f) a v příloze č. 9 B 2.11]. 
2. Části návrhu nemají normativní povahu (čl. 39 odst. 1 LPV).  
- Četná ustanovení návrhu neobsahují v úvodní části formulaci, jež 
by z navazujícího výčtu činila větu ve smyslu LPV, resp. vyjadřovala 

Ke konkrétním legislativně technickým 
připomínkám: 
 
 
 
 
 
1 – Akceptováno 

 

 

2 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
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pravidlo chování např. takto: 
-  
„A Průvodní zpráva obsahuje 
A.1 Identifikační údaje, kterými jsou 
A1.1. Údaje o stavbě, a to 
a)…“ 
 
- Text návrhu mnohdy nahrazuje metodiku, užívá neurčitých výrazů 
a vyjadřuje možnost variantního řešení, aniž by však vyjadřoval kritéria pro 
volbu té které varianty. Jedná se například o 
a) text v příloze č. 4 A.3 písm. d) je z části formulován jako 
doporučení (užitím slovní spojení „je vhodné“); 
b) text v příloze č. 4 C.4, text v příloze č. 8 C.4, text v příloze č. 9 C.4, 
text v příloze č. 12 C.4 a text v příloze č. 13 D.2 písm. b) užívá přídavné 
jméno „vhodný“, nebo jako vyjádření alternativy, aniž by blíže určoval 
kritéria „vhodnosti“; 
c) text v příloze č. 10 C.4 „Situační výkresy vyhotovené podle potřeby 
ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření a prvků životního prostředí (lokality NATURA 2000, 
ÚSES, VKP, CHÚ, atd.).  Vizualizace architektonicky významných 
objektů.“ nestanoví kritéria „potřeby ve vhodném měřítku“, užívá právními 
předpisy nezavedené zkratky (čl. 40 odst. 3 LPV) a text „Vizualizace 
architektonicky významných objektů.“ nemá normativní povahu; 
d) text v příloze č. 11 A.3 písm. d) je formulován jako doporučení 
(metodika); 
e) text v příloze č. 11 B.8.2. písm. a) „tato situace se vypracuje 
obvykle v měřítku 1:5000 nebo 1:10000,“ nestanoví jednoznačné pravidlo 
chování; 
f) text v příloze č. 11 D.1.1. bod. 2 písm. b) věta druhá „Obvykle se 
volí měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200. Pro jednoduchá technická 
řešení je možno použít měřítko 1:5000/500.“ nemá normativní povahu, 
resp. slovo „obvykle“ vyjádřené pravidlo relativizuje; 
g)  text v příloze č. 1 C.1 písm. a) „měřítko 1 : 1000 až 1 : 50 000“ 
neupravuje kritérium pro volbu konkrétní varianty. 
3. Překročení zákonného zmocnění (čl. 39 odst. 7 LPV): 
a) V příloze č. 13 D.1.2. písm. c) je užito slovo „výjimečně“, přičemž 
platná právní úprava zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimky 
z požadavků na dokumentaci, resp. projektovou dokumentaci staveb 
neupravuje, 

připomínkových míst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Akceptováno 
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b) v příloze č. 10 D.1 písm. l) je založena povinnost uvedení „shrnutí  
rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu 
na dokladovou část,“ přičemž stavební zákon neupravuje proces tvorby 
dokumentace stavby, resp. konání pracovních porad či archivace jejich 
závěrů. 
4. V rozporu s požadavky plynoucími z čl. 40 LPV není návrh 
terminologicky jednotný a nedbá na terminologii použitou v navazujících a 
souvisejících právních předpisech, resp. užívá řadu pojmů vycházejících 
sice ze správní a stavební praxe, nicméně právními předpisy 
nezavedených. Například pojem „bilance stavby“ je užíván ve spojení 
„základní bilance“ [příloha č. 7 B 2.1 písm. g) nebo příloha č. 10 B 2.1 
písm. g)] nebo „limitní bilance“ [příloha č. 5 B 2.1 písm. d)]. 
5. Návrh v rozporu s čl. 40 odst. 3 LPV nadužívá uvádění textu 
v závorkách (například příloha č. 8 D.1.1). 
6. V rozporu s § 40 odst. 3 LPV návrh užívá řadu zkratek, aniž by tyto 
byly zavedeny zvláštním právním předpisem.  
7. V návrhu jsou, byť v návaznosti na platné znění vyhlášky, 
v rozporu s požadavky čl. 42 odst. 1 LPV varianty opakovaně vyjadřovány 
pomocí znaku „/“ [například příloha č. 1 B.1 písm. a)], který je nadto 
v několika případech užit i ve slučovacím významu [například příloha č. 1 
B.8 písm. c)]. Alternativy jsou též v rozporu s LPV vyjádřeny pomocí 
uvedení textu v závorce [například příloha č. 11 D.1.5 písm. f) „1:500/50 
(1:200/200)“].  
8. Návrh nerespektuje čl. 40 odst. 2 a 3 LPV při řazení a formulaci 
definic v textu návrhu, resp. stírá hranici mezi definicí pojmu a jeho bližším 
vysvětlením uvedeným v závorce, případně obecný pojem vůbec nezavádí 
a nahrazuje jej příkladným výčtem dílčích pojmů [například v příloze č. 7 
B.1 písm. e)]. 
9.  Návrh neužívá jednotné dikce nenormativních odkazů dle čl. 45 
odst. 5 LPV, přičemž užívá jak slovní spojení “jiný právní předpis” 
[například příloha č. 1 B.1 písm. d) „ochrana území dle jiných právních 
předpisů4)“], tak slovní spojení “zvláštní právní předpis” [například v textu 
přílohy č. 1 A.4 písm. b) „zvláštní právní předpisy2) a jejich prováděcí 
předpisy3)“]. 
10.  V textu vyhlášky v platném znění s vyznačením navrhovaných 
změn nejsou dodrženy nároky kladené LPV na grafickou úpravu podle čl. 
16 odst. 7 ve spojení s čl. 10 odst. 7 písm. b) bodu 1. LPV. 
11. V textu návrhu, resp. příloh je pro části dokumentace užíváno 
podtržené písmo. LPV užívání podtrženého textu spojují toliko s 
implementačním ustanovením (příloha LPV č. 5 čl. II. Bod 1.). 
12.  V textu vyhlášky v platném znění s vyznačením navrhovaných 

 
 
 

4 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
připomínkových míst) 

 

5 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
připomínkových míst) 

6 – Akceptováno 

7 – Akceptováno 
 
 
 
 

8 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
připomínkových míst) 

9 – Akceptováno 
 
 

10 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
připomínkových míst) 

11 – Akceptováno částečně 
(viz vypořádání zásadních připomínek ostatních 
připomínkových míst) 
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změn je v příloze č. 10 D.2.3. písm. b) část textu uvedena duplicitně. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že návrh vyhlášky je nutné zásadně 
legislativně technicky přepracovat, aby odpovídal požadavkům kladeným 
na tvorbu právního předpisu Legislativními pravidly vlády.  
 

12 – Akceptováno  

 

HK 11.  obecně Hospodářská komora České republiky i nadále za nejzásadnější v oblasti 
stavebního práva považuje oddělení státní správy od samosprávy (tím se 
stavební právo zbaví problému systémové podjatosti). Za stejně zásadní 
považujeme zavedení „jednotného a jednoduchého povolovacího řízení“. 
Pokud by se dalo na všechny stavby aplikovat toto jedno řízení, pak 
nemusí byt složitě popisovány stavby, resp. jejich druhy, které mohou být 
povoleny zjednodušeně. Voláme po jasné definici kompetencí a 
odpovědnosti stavebního úřadu: úředníci nemají kontrolovat informace  
v dokumentaci, která musí být opatřena kulatým razítkem – jednak ji musí 
zpracovat kvalifikovaný odborník, který za ni nese odpovědnost a zásahy 
stavebního úředníka jednak narušují tuto odpovědnost a jednak nemusejí 
být zdaleka kvalifikované. Skutečného procesního zjednodušení 
povolování staveb lze dosáhnout zjednodušením dokumentace pro 
povolení, při tom lze zachovat veškeré podstatné údaje v dokumentaci 
potřebné pro jednotlivé dotčené orgány i úřad. 
 

Vysvětleno 
Tvrzení připomínkového místa, že „Skutečného 
procesního zjednodušení povolování staveb lze 
dosáhnout zjednodušením dokumentace 
pro povolení, při tom lze zachovat veškeré 
podstatné údaje v dokumentaci potřebné pro 
jednotlivé dotčené orgány i úřad.“ je mylné. 

Procesního zjednodušení lze dosáhnout 
zjednodušením procesu. Ten však neupravuje 
vyhláška o dokumentaci staveb, ale stavební 
zákon.  

V ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) stavebního 
zákona je zavedena legislativní zkratka 
„společné povolení“ pro společné povolení, 
kterým se stavba umisťuje a povoluje. Stejně tak 
je část stavebního zákona upravující povolovací 
proces a vydání společného povolení nazvána 
„Společné územní a stavební řízení“ (§ 94j až 
94p). Je zřejmé, že v tomto řízení zkoumá 
stavební úřad zákonné požadavky týkající se 
nejen umístění, ale také povolení provedení 
stavby. Tomu musí odpovídat obsah a rozsah 
dokumentace k tomuto řízení předkládané.  

Např. podle § 94o odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona posuzuje stavební úřad ve společném 
územním a stavebním řízení, zda je stavební 
záměr v souladu s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích právních předpisů. Průkazem 
splnění většiny požadavků vyhl. č. 501/2006 Sb., 
vyhl. č. 268/2009 Sb. nebo vyhl. č. 398/2009 Sb., 
je právě výkresová část dokumentace resp. 
projektové dokumentace. 
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HK 12.  obecně V textu celé vyhlášky jsou používány nejednotné pojmy z oblasti 
elektronických komunikací. Považujeme za nutné sjednotit pojmy: 
slaboproud, telekomunikační zařízení a vedení, sdělovací zařízení a 
vedení, zabezpečovací zařízení, elektronická zařízení, vedení a zařízení 
elektronických komunikací apod. (dle ZOEK a technických norem). 
Vyhláška dále nerespektuje nový zákon č. 194/2017 Sb. a tím tedy ani 
Směrnici EU 61/2014, zejména se jedná o Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 
12 a 13. 
 

Akceptováno částečně 
Pojmy z oblasti elektronických komunikací budou 
sjednoceny. 

MMR nesouhlasí s tvrzením, že „Vyhláška dále 
nerespektuje nový zákon č. 194/2017 Sb. a tím 
tedy ani Směrnici EU 61/2014“. Připomínkové 
místo v rámci vypořádání neupřesnilo, v čem 
konkrétně nesoulad spatřuje.   

§ 

MD 13.  § 1 odst. 4 (bod 
4) 

V § 1 odst. 4 požadujeme za slova „s výjimkou“ vložit slova „dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, stavby dálnice, silnice, 
místní komunikace a účelové komunikace a“. 
Odůvodnění: Ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. bude ve vztahu ke stavbám 
drah, dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací upravena 
nejen dokumentace pro vydání společného povolení (přílohy č. 10 a 11), 
ale i dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přílohy č. 3 
a 4). 
 

Vysvětleno 
Ministerstvo dopravy je podle § 194 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona zmocněno stanovit 
právním předpisem rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro letecké stavby podle zákona 
o civilním letectví, pro stavby drah, stavby dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací. 

Co se rozumí projektovou dokumentací, je 
definováno v § 158 odst. 1 stavebního zákona.  

Pojem projektová dokumentace nezahrnuje 
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, není proto nutné ji v ustanovení uvádět. 

HK 
 

14.  § 1 odst. 4 
 

Požadujeme upravit znění ustanovení následovně: 
„Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby drah, 
stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou: 
dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací. 
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (dále jen „stavba“), 
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,  
c) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 
1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, 

Vysvětleno 
Ministerstvo dopravy je podle § 194 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona zmocněno stanovit 
právním předpisem rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro letecké stavby podle zákona 
o civilním letectví, pro stavby drah, stavby dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací. 

Co se rozumí projektovou dokumentací, je 
definováno v § 158 odst. 1 stavebního zákona.  

Pojem projektová dokumentace nezahrnuje 
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d) dokumentace pro provádění stavby a  
e) dokumentace skutečného provedení stavby.“. 
Odůvodnění: 
Navržený text je zmatečný a neodpovídá vyjmenovaným přílohám. 
 

dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, není proto nutné ji v ustanovení uvádět. 

KZPS, SPS 
 

15.  § 1 odst. 4 
 

Návrh:  
Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby drah, 
stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou  
a)        dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (dále jen „stavba“),  
b)        dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,  
e)        projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 
odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení,  
f)        dokumentace pro provádění stavby a  
g)   dokumentace skutečného provedení stavby 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru navržený text je zmatečný a neodpovídá 
vyjmenovaným přílohám. 

Vysvětleno 
Ministerstvo dopravy je podle § 194 odst. 1 
písm. c) stavebního zákona zmocněno stanovit 
právním předpisem rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro letecké stavby podle zákona 
o civilním letectví, pro stavby drah, stavby dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací. 

Co se rozumí projektovou dokumentací, je 
definováno v § 158 odst. 1 stavebního zákona.  

Pojem projektová dokumentace nezahrnuje 
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, není proto nutné ji v ustanovení uvádět. 

UVCR KML 16.  § 1 odst. 4 § 1 odst. 4 – ustanovuje, že pro dokumentaci staveb drah, dálnic, silnic, 
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací 
ve společném povolení neplatí vyhláška č. 146/2008 Sb. Členění, rozsah a 
obsah dokumentace pro společné řízení pro tyto stavby (Příloha č. 10 a 
11) není ani v rozsahu platné vyhlášky č. 146/2008 Sb. vydané 
Ministerstvem dopravy, což považujeme za nedostatečné.   
 

Vysvětleno 
Od zahájení prací na novele vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., spolupracovalo MMR s MD 
s tím, že MD následně upraví vyhlášku 
č. 146/2008 Sb. Podle posledních informací již 
MD na novele intenzivně pracuje. 

MPO 17.  § 1 odst. 5 (bod 
4) 

Bod 4, § 1 nový odstavec 5 - termín „provozní soubor“ požadujeme v textu 
návrhu vyhlášky blíže vymezit, aby bylo nepochybné, co se jím rozumí, 
zároveň navrhujeme doplnit i text důvodové zprávy. 
 

Vysvětleno 
Je navržena nová úprava odstavce 5 (viz 
vypořádání připomínky 18), která již nebude 
„provozní soubor“ obsahovat. 

MPO 18.  § 1 odst. 5 
Druhá věta 
(bod 4) 

V návrhu nového § 1 odst. 5 se mimo jiné uvádí „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.“ a dále pak „Předepsané označení kapitol a příloh se musí 
dodržovat.“. 
Požadujeme upravit vzájemný vztah těchto ustanovení, případně příslušně 
doplnit důvodovou zprávu. Je tedy třeba vždy dodržovat označení kapitol, 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 a bude doplněna důvodová zpráva. 

Nová úprava: 
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jak je uvedeno v druhé výše uvedené větě, není však třeba všechny 
kapitoly uvádět? Pokud bude jedna z kapitol vynechána, protože její využití 
není důvodné, pak kapitola následující má být označena podle pořadí 
nebo zachovat vyhláškou stanovené označení, byť nebude číslování 
kapitol na sebe navazovat? 
 

„§ 7 

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace 
zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této 
vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, 
dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k 
této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. 
K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se 
přikládá dokladová část.  

 (2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále 
člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah 
jednotlivých částí a položek musí odpovídat 
druhu a významu stavby, charakteru navrhované 
změny v území, charakteru navrhované změny 
vlivu užívání stavby na území, podmínkám v 
území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, 
které stavba neobsahuje, se neuvádí.“       

UVCR KML 19.  § 1 odst. 5 § 1 odst. 5 – nejasně specifikuje, že některé části dokumentace se použijí 
přiměřeně, některé kapitoly se nemusí uvádět. Nejsou tedy jasně dána 
pravidla, které části, kapitoly nebo požadavky nemusí být zpracovány a 
dokladovány. To velice degraduje obsah projektové dokumentace, 
projektant dle uvážení nemusí řešit všechny povinné náležitosti a dle 
uvážení nemusí prokazovat splnění všech podmínek. Požadujeme, 
obdobně jako ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., pro jednotlivé přílohy uvést 
vždy „Společné zásady“, ve kterých budou možné úlevy popsány. 
 

Akceptováno částečně 
Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 (viz vypořádání připomínky č. 18) a 
bude doplněna důvodová zpráva. 

Předmětné odstavce obsahují pravidla, která jsou 
v dosavadním znění vyhlášky obsažena 
v úvodních částech jednotlivých příloh. Nejde 
tudíž o žádné nové pravidlo, ale o téměř 11 letou 
praxi. Vyhláška č. 146/2008 Sb., je určena pro 
velice úzký okruh staveb, a je proto možné blíže 
popsat konkrétní úlevy. To však nelze uvést 
obecně pro neurčitou množinu staveb vzhledem 
k jejich různorodosti. Jednotlivé stavby se liší 
nejen svým rozsahem (velikostí), účelem využití, 
vlivem na životní prostředí, různý je též 
konstrukční systém, použité materiály 
a technologie (zvláště tato oblast se velmi rychle 
mění a modernizuje), jiné je území, kde jsou 
stavby umisťovány. V neposlední řadě může být 
předmětem dokumentace nová stavba, někdy je 
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to přístavba, nástavba nebo pouze stavební 
úprava. 

MV 20.  K čl. I bodu 4 – 
§ 1 odst. 5: 
 

V ustanovení je uvedeno, že rozsah a obsah jednotlivých částí 
dokumentace a projektové dokumentace „se přizpůsobí druhu a významu 
stavby“ a některé části příloh budou použity pouze přiměřeně v závislosti 
na určitých faktorech. Není tedy jednoznačně patrné, v jakém rozsahu 
bude zpracování jednotlivých částí dokumentace a projektové 
dokumentace vyžadováno. S ohledem na právní jistotu adresátů normy 
proto požadujeme konkretizovat rozsah a obsah jednotlivých částí 
dokumentace v závislosti na faktorech uvedených v ustanovení. 
 

Vysvětleno 
Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 (viz vypořádání připomínky č. 18 a 
19) a bude doplněna důvodová zpráva. 

Vzhledem k různorodosti staveb, ať už ve vazbě 
na konstrukční systém, použité technologie nebo 
materiály, na jejich účel užívání, na rozsah (nová 
stavba, nástavba, přístavba nebo stavební 
úprava), není možné „konkretizovat rozsah a 
obsah jednotlivých částí dokumentace 
v závislosti na faktorech uvedených 
v ustanovení“. 

V dosavadním znění byla analogická pravidla 
obsažena v úvodních částech příloh, nejde tedy 
o zavedení nového pravidla, ale o navázání 
na  zavedené pravidlo. 

HK 21.  Připomínka k § 
1 odst. 5 
 

K návrhu nového § 1 odst. 5 se mimo jiné uvádí: „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.“ a dále pak „Předepsané označení kapitol a příloh se musí 
dodržovat.“.  
Požadujeme vysvětlit, případně upravit či doplnit do důvodové zprávy, 
vzájemný význam těchto ustanovení. 
 
Odůvodnění: 
Návrh znění daného ustanovení není jednoznačný. Je tedy třeba vždy 
dodržovat označení kapitol, jak je uvedeno v druhé výše uvedené větě, 
není však třeba všechny kapitoly uvádět? Pokud bude jedna z kapitol 
vynechána, protože její využití není důvodné, pak kapitola následující má 
být označena podle pořadí nebo si zachovat vyhláškou stanovené 
označení, byť nebude číslování kapitol na sebe navazovat? 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 a bude doplněna důvodová zpráva. 

Nová úprava: 

„§ 7 

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace 
zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této 
vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, 
dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k 
této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. 
K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se 
přikládá dokladová část.  

 (2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále 
člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah 
jednotlivých částí a položek musí odpovídat 
druhu a významu stavby, charakteru navrhované 
změny v území, charakteru navrhované změny 
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vlivu užívání stavby na území, podmínkám v 
území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, 
které stavba neobsahuje, se neuvádí.“      

SPD 22.  k § 1 odst. 5. 
 

K návrhu nového § 1 odst. 5 se mimo jiné uvádí „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.“ a dále pak „Předepsané označení kapitol a příloh se musí 
dodržovat.“. 
Požadujeme vysvětlit, případně upravit či doplnit do důvodové zprávy, 
vzájemný význam těchto ustanovení. Je tedy třeba vždy dodržovat 
označení kapitol, jak je uvedeno v druhé výše uvedené větě, není však 
třeba všechny kapitoly uvádět? Pokud bude jedna kapitol vynechána, 
protože její využití není důvodné, pak kapitola následující má být označena 
podle pořadí nebo si zachovat vyhláškou stanovené označení, byť nebude 
číslování kapitol na sebe navazovat? 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 a bude doplněna důvodová zpráva. 

Nová úprava: 

„§ 7 

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace 
zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této 
vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, 
dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k 
této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. 
K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se 
přikládá dokladová část.  

(2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále 
člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah 
jednotlivých částí a položek musí odpovídat 
druhu a významu stavby, charakteru navrhované 
změny v území, charakteru navrhované změny 
vlivu užívání stavby na území, podmínkám v 
území, umístění stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, 
které stavba neobsahuje, se neuvádí.“ 

HK 23.  Připomínka k § 
1 odst. 5 
 

Požadujeme v rámci předloženého materiálu vyřešit ty případy, kdy je 
v rámci jednoho řízení rozhodováno o více stavbách současně. Tam, kde 
je to vhodné, by jednotlivé části dokumentace podle příloh k této vyhlášce 
měly být koncipovány jako společné pro více staveb. 
Odůvodnění: 
Vyhláška explicitně neřeší případy „konkurence příloh“, tj. územní řízení 
pro stavbu hlavní (obytný dům) a územní řízení pro napojení této stavby 
na technickou infrastrukturu. Navržená úprava by tuto situaci měla řešit. 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
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soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 

Olomouc. kraj 24.  § 1 odst. 5 Nové ustanovení § 1 odst. 5 je nesprávně vztaženo pouze na stavby, 
přičemž příloha č. 6 se týká jiných záměrů v území. Akceptováno 

Navrhuje se nová úprava, která bude obsažena 
v novém § 7 (viz vypořádání připomínky č. 18) a 
bude doplněna důvodová zpráva. 

MPO 25.  § 1a odst. 2 
(bod 6) 

Požadujeme doplnit do výčtu souvisejících technologických objektů 
elektrické stanice, kompresní stanice a trasové uzávěry, které jsou 
typickými souvisejícími objekty, obdobně jako jsou trafostanice a regulační 
stanice. 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové 
stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Souvisejícími 
technologickými objekty se rozumějí stavba elektrické stanice, 
trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací 
stanice, kompresní stanice, trasové uzávěry apod. 
 

Vysvětleno 
Z § 1a odstavce 2 bude demonstrativní výčet 
souvisejících technologických objektů vypuštěn 
a bude doplněn v důvodové zprávě včetně 
požadovaného rozšíření. 

MPO 26.  § 1a odst. 2 
(bod 6) 

Požadujeme v důvodové zprávě upřesnit a ujistit tak stavebníka v tom, že 
navrhované ustanovení předpokládá možnost umístit na základě jedné 
dokumentace podle přílohy č. 2 i související objekty, tj. stavby a zařízení 
nad 25 m2 zastavěné plochy - tedy, že pro tyto stavby a zařízení nebude 
nutné zpracovávat dokumentace dvě (§ 1a odst. 1 a § 1a odst. 2), nýbrž 
všechny tyto stavby a zařízení budou uvedeny v dokumentaci jediné (§ 1a 
odst. 2). Tato připomínka souvisí s obecnou připomínkou č. 3 (viz výše). 
Pokud je souvisejícím technologickým objektem např. železniční vlečka či 
účelová komunikace, postačí, pokud stavebník zpracuje pouze 
dokumentaci o rozsahu a obsahu podle přílohy č. 2?  
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu 
stavby.“ 

HK 27.  Připomínka k § 
1a  odst. 2 
 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 
„(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů je stanoven v Příloze č. 2 k této vyhlášce. Souvisejícími 
technologickými objekty se rozumějí stavba elektrické stanice, 
trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací 

Vysvětleno 
Z § 1a odstavce 2 bude demonstrativní výčet 
souvisejících technologických objektů vypuštěn 
a bude doplněn v důvodové zprávě včetně 
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stanice, kompresní stanice, trasové uzávěry, přístupové body sítě 
NGA, rozvaděče RDSLAM s OK a aktivními prvky apod.“. 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit do výčtu souvisejících technologických objektů 
elektrické stanice, kompresní stanice a trasové uzávěry, které jsou 
typickými souvisejícími objekty, obdobně jako jsou trafostanice a regulační 
stanice. Pojem „liniová stavba“ není v našem právním řádu jednoznačně 
definována na rozdíl od pojmu veřejná technická infrastruktura – viz zákon 
č. 183/2006 Sb.  2, odst. 1) písm. k) bod 2).  
 

požadovaného rozšíření. 

SPD 28.  k § 1a odst. 2 „(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických 
objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Souvisejícími 
technologickými objekty se rozumějí stavba elektrické stanice, 
trafostanice, regulační stanice, stanice katodické ochrany, předávací 
stanice, kompresní stanice, trasové uzávěry apod.“ 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnit do výčtu souvisejících technologických objektů 
elektrické stanice, kompresní stanice a trasové uzávěry, které jsou 
typickými souvisejícími objekty, obdobně jako jsou trafostanice a regulační 
stanice. 
 

Vysvětleno 
Z § 1a odstavce 2 bude demonstrativní výčet 
souvisejících technologických objektů vypuštěn 
a bude doplněn v důvodové zprávě včetně 
požadovaného rozšíření. 

HK 29.  Připomínka k § 
1a  odst. 2 
 

Požadujeme, například v důvodové zprávě, upřesnit a ujistit stavebníka o 
tom, že navrhované ustanovení předpokládá možnost umístit jednou 
dokumentací podle Přílohy č. 2 i související objekty, tj. stavby a zařízení 
nad 25 m2 zastavěné plochy - tedy, že pro tyto stavby a zařízení nebude 
nutné zpracovávat dokumentace dvě (§ 1a odst. 1 a § 1a odst. 2), nýbrž 
všechny tyto stavby a zařízení budou uvedeny v dokumentaci jediné (§ 1a 
odst. 2). 
Odůvodnění: 
Tato připomínka souvisí s obecnou připomínkou č. 3. Pokud je 
souvisejícím technologickým objektem např. železniční vlečka či účelová 
komunikace, postačí, pokud stavebník zpracuje pouze dokumentaci o 
rozsahu a obsahu podle Přílohy č. 2? 
 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 

SPD 30.  § 1a odst. 2 Požadujeme v důvodové zprávě upřesnit a ujistit stavebníka v tom, že 
navrhované ustanovení předpokládá možnost umístit jednou dokumentací 
podle přílohy č. 2 i související objekty, tj. stavby a zařízení nad 25 m2 
zastavěné plochy - tedy, že pro tyto stavby a zařízení nebude nutné 
zpracovávat dokumentace dvě (§ 1a odst. 1 a § 1a odst. 2), nýbrž všechny 

Akceptováno 
Navrhuje se nová úprava § 7 odst. 3 a bude 
doplněna důvodová zpráva. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           17 
 

tyto stavby a zařízení budou uvedeny v dokumentaci jediné (§ 1a odst. 2). 
Tato připomínka souvisí s obecnou připomínkou č. 3 (viz výše). Pokud je 
souvisejícím technologickém objektem např. železniční vlečka či účelová 
komunikace, postačí, pokud stavebník zpracuje pouze dokumentaci o 
rozsahu a obsahu podle přílohy č. 2? 
 

Nový návrh § 7 odst. 3: 

„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení souboru staveb musí vždy 
obsahovat části A až C zpracované pro celý 
soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby 
souboru staveb zpracovává podle příslušné 
přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby. 

Přílohy 

UVCR KML 31.  Obecně k 
přílohám 

K vlastnímu obsahu jednotlivých příloh je nutné konstatovat, že nejsou 
zpracovány koncepčně a jednotně. V textu jsou používané nevysvětlené 
zkratky. Formátování textu není jednotné. Po formální stránce dokument 
je nutno dopracovat a znovu předat k připomínkování. 
 

Akceptováno částečně 
Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., respektuje 
způsob členění textu a grafickou úpravu (tučný 
text, podtrhávání) příloh od účinnosti vyhlášky, 
tj. od 1. 1. 2007. Charakter příloh se od účinnosti 
vyhlášky, tj. téměř 11 let, nemění (viz 
odůvodnění k připomínce č. 7). 

Podle čl. 5 odst. 12 LPV se zasílá návrh znovu 
k připomínkám, tehdy, dojde-li na základě 
připomínkového řízení k podstatné změně jeho 
obsahu.  

MMR je toho názoru, že připomínka k formální 
stránce nenaplňuje smysl čl. 5 odst. 12 LPV 
a požadavek na opětovné předání návrhu 
k připomínkám není opodstatněný. 

UVCR KML 32.  Obecně k 
přílohám 

Přílohy mají nejednotný obsah jednotlivých částí – někdy se požadavky na 
informace opakují, jinde chybí. V některých přílohách jsou vyžadovány 
konkrétní detaily (např. Příloha č. 10 – C4 nepožaduje detaily pro úpravy 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace, oproti Příloze č. 11 – 
C4, kde tyto požadavky jsou a navíc v D.1.1 2. Výkresy, písm. g) jsou 
požadavky zopakovány a požadují se další detaily. V Příloze č. 10 takové 
požadavky nejsou, ačkoliv jde o rovněž o dopravní stavbu). Po obsahové 
stránce je dokument nutno dopracovat, sjednotit požadavky a znovu 
předat k připomínkování. 
 

Akceptováno částečně 
Požadavky na sjednocení textu budou 
akceptovány. 

MMR je toho názoru, že připomínka nenaplňuje 
smysl čl. 5 odst. 12 LPV a požadavek 
na opětovné předání návrhu k připomínkám není 
opodstatněný. 
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UVCR KML 33.  Obecně k 
přílohám 

Informace o bezbariérovém užívání stavby nejsou dostatečně 
konkretizovány, ze zkušeností jasně plyne, že projektanti do kapitoly o 
Bezbariérovém užívání stavby neuvádí konkrétní opatření, ale pouze 
konstatují, že „stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.“ Je 
nezbytné zpracovatele dokumentace návodně navést na řešení všech 
detailů, které plynou z obecných technických požadavků na bezbariérové 
užívání stavby, viz připomínka č. 4 níže. Navrhujeme dopracovat přílohy 
minimálně v následujícím rozsahu: 

 
 

Podle § 169 odst. 1 stavebního zákona jsou 
právnické osoby, fyzické osoby a příslušné 
orgány veřejné správy povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, 
provádění, užívání a odstraňování staveb 
respektovat záměry územního plánování 
a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 
písm. e)] stanovené prováděcími právními 
předpisy; kde se obecnými požadavky 
na výstavbu rozumí obecné požadavky 
na využívání území, technické požadavky 
na stavby a obecné technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 
stanovené prováděcími právními předpisy. 

Kontrola dodržení obecných požadavků 
na výstavbu je jednou ze základních činností 
stavebního úřadu při posuzování stavebního 
záměru nebo při uvádění stavby do užívání. 

Uplatněné připomínky jsou v několika variantách, 
aniž by bylo zřejmé, která varianta je 
upřednostňována. Podle čl. 5 odst. 6 LPV musí 
být připomínky formulovány jednoznačně. 

Příloha č. 1  
Souhrnná technická zpráva 
B1.  Popis území stavby 
bod i – doplnit zvýrazněný text: 
územně technické podmínky včetně bezbariérového řešení stavby 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh:  

„územně technické podmínky - zejména možnost 
napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě,“ 

B2.  Celkový popis stavby 
bod 2.4 – doplnit zvýrazněný text 
B2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

„B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 
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bod B.4 – doplnit zvýrazněný text 
B4.  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových požadavků 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

„B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace,“ 

bod C.4 – doplnit zvýrazněný text 
C4.  Speciální situační výkres 
souvisejících inženýrských opatření včetně specifických bezbariérových 
požadavků 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

„… nebo souvisejících inženýrských opatření, 
včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace“ 

Příloha č. 2  
Souhrnná technická zpráva 
B1.  Popis území stavby 
bod i – doplnit zvýrazněný text 
územně technické podmínky včetně bezbariérového řešení stavby 
B2.  Celkový popis stavby 
bod B 2.2 – doplnit zvýrazněný text 
B2.2  Bezpečnosti při užívání stavby 
 včetně bezbariérových požadavků 
bod B 4 – doplnit zvýrazněný text 
B4.  Dopravní řešení 
….na stávající dopravní infrastrukturu  včetně bezbariérových požadavků 
bod C.4 – doplnit zvýrazněný text 
C4.  Speciální situační výkres 
souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových požadavků 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 2 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů, tj. nejedná 
se o stavby, na které se vztahuje vyhláška č. 
398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Příloha č. 3  
Souhrnná technická zpráva 
B1.  Popis území stavby 
bod j – doplnit zvýrazněný text 
územně technické podmínky včetně bezbariérového řešení stavby 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
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B2.  Celkový popis stavby 
bod B 2.5 – doplnit zvýrazněný text 
B2.5  Bezbariérové  užívání stavby 
 a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 
 d) bezbariérová opatření členit dle objektové soustavy stavby 

Akceptováno jinak  
Připomínka se pravděpodobně vztahuje 
k položce B.2.4 

Nový návrh: 

„B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 

bod B 4 – doplnit zvýrazněný text 
B4.  Dopravní řešení 
….na stávající dopravní infrastrukturu  včetně bezbariérových požadavků 
 

Akceptováno  
Připomínka se pravděpodobně vztahuje k bodu 
B.3 písm. c). 

Nový návrh:  

„c) popis dopravního řešení včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace, napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, 
pěší a cyklistické stezky,“ 

bod C.4 – doplnit zvýrazněný text 
C4.  Speciální situační výkres 
…nebo význačných objektů a specifických bezbariérových úprav 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

„…souvisejících inženýrských opatření, včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace a…“ 

Příloha č. 4  
Souhrnná technická zpráva 
B1.  Popis území stavby 
bod j – doplnit zvýrazněný text 
územně technické podmínky včetně bezbariérového řešení stavby 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

B2.  Celkový popis stavby 
bod B 2.5 – doplnit zvýrazněný text 
B2.5  Bezbariérové  užívání stavby 

Akceptováno jinak   
Připomínka se pravděpodobně vztahuje 
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 a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 
 d)bezbariérová opatření členit dle objektové soustavy stavby 

k položce B.2.4 

„B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace.“ 

bod B 4 – doplnit zvýrazněný text 
B4.  Dopravní řešení 
….na stávající dopravní infrastrukturu včetně bezbariérových požadavků 
ve vztahu k všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

bod C4 – doplnit zvýrazněný text 
C4.  Speciální situační výkres 
…nebo prvků životního prostředí a specifických bezbariérových úprav 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

„…souvisejících inženýrských opatření, včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace a…“ 

Příloha č. 6  
Souhrnná technická zpráva 
 
bod B 4 – doplnit zvýrazněný text 
B4.  Dopravní řešení 
Popis vlivů na stávající dopravní infrastrukturu  včetně bezbariérových 
požadavků ve vztahu k všem účastníkům provozu na pozemních 
komunikacích 
 
bod C.2 – doplnit zvýrazněný text 
C2.  Koordinační situační výkres území dotčeného změnou 
f) …dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérového 
užívání staveb 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 6 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
využití území. Rozhodnutí o změně využití území 
stanoví nový způsob užívání pozemku a 
podmínky jeho využití (§ 80 odst. 1 stavebního 
zákona). Toto rozhodnutí vyžadují terénní úpravy 
podle § 3 odst. 1 stavebního zákona, stanovení 
dobývacího prostoru, odstavné, manipulační, 
prodejní, skladové nebo výstavní plochy, veřejná 
a neveřejná pohřebiště, změny druhu pozemku 
nebo způsobu využití pozemků, zejména 
zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, 
parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou 
stanoveny schválenými pozemkovými úpravami 
nebo jiným územním rozhodnutím a úpravy 
pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování 
vody (§ 80 odst. 2 stavebního zákona). Tímto 
rozhodnutím se neumisťují nové stavby ani 
změny dokončených staveb. 
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Příloha č. 7 
Souhrnná technická zpráva 
 
bod B 7 – doplnit zvýrazněný text 
B7 Popis změny vlivu užívání stavby na bezbariérové užívání stavby 
a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území. Rozhodnutí o 
změně vlivu užívání stavby na území stanoví 
podmínky pro změnu užívání stavby, která má 
vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Toto 
rozhodnutí vyžadují takové změny v užívání 
stavby, pro které je vyžadováno závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí nebo mají nové nároky 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
(§ 81 stavebního zákona). Tímto rozhodnutím 
se neumisťují nové stavby ani změny 
dokončených staveb. 

Příloha č. 8 
Souhrnná technická zpráva 
B1 Popis území stavby 
bod i – doplnit zvýrazněný text 
územně technické podmínky včetně bezbariérového řešení stavby 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

B2 Celkový popis stavby 
bod B 2.4 – doplnit zvýrazněný text 
B2.4  Bezbariérové  užívání stavby 
 a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 
 d)bezbariérová opatření členit dle objektové soustavy stavby 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

Příloha č. 9 
připomínky analogické příloze č. 2 
 

Viz vypořádání výše – Příloha č. 2   

Příloha č. 10 
připomínky analogické příloze č. 3 
 

Viz vypořádání výše – Příloha č. 3   

Příloha č. 11 
připomínky analogické příloze č. 4 
 

Viz vypořádání výše – Příloha č. 4   
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Příloha č. 12 
bod B 2.4 – doplnit zvýrazněný text 
B2.4  Bezbariérové  užívání stavby 
 a) osobami s omezenou schopností pohybu 
b) osobami s omezenou schopností orientace (zrakově postižení) 
c) osobami omezenou schopností orientace (sluchové postižení) 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

C4 Speciální situační výkresy  
doplnit nový odstavec c) se zvýrazněným textem 
c) situace bezbariérových opatření pro užívání stavby, členění viz bod 2.4  
 

Akceptováno jinak  
Nový návrh: 

„C.4 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve 
vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření, včetně bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní 
systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, chráněná území, apod.“     

Příloha č. 13 
připomínky analogické přílohám č. 2, 3, 4, 9, 10, 11 
 
D1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
doplnit nový bod D 1.5 se zvýrazněným textem 
detaily bezbariérových opatření pro užívání stavby, členění viz bod 2.4 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

 „c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, 
seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 
detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily 
bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace).“ 

D2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
doplnit nový bod D 1.5 se zvýrazněným textem 
detaily bezbariérových prvků pro bezbariérové užívání stavby, členění viz 
bod 2.4 
poznámka: týká se zejména IS a OS pro veřejnost 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh: 

 „c) Seznam strojů a zařízení a technické 
specifikace (seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie 
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apod.; popis technických a výkonových 
parametrů a souvisejících požadavků; seznamy 
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, 
nátěry, izolace, včetně seznamu použitých 
zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace).“ 

Příloha č. 13 
připomínky analogické příloze č. 13 
 

Vysvětleno 
Připomínka se pravděpodobně týká přílohy č. 14. 
Tato příloha stanoví rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby 
v případech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu (§ 125 stavebního zákona). 
V takovém případě nařídí stavební úřad vlastníku 
stavby, aby pořídil dokumentaci skutečného 
provedení stavby, popř. zjednodušenou 
dokumentaci (pasport stavby), pokud není 
nezbytná úplná dokumentace skutečného 
provedení stavby. Jedná se tedy o zakreslení 
skutečného stávajícího stavu stavby. 

1. Dokument jsme prověřili z hlediska souladu jednotlivých částí 
pouze v části B pro oblast bezbariérové užívání stavby – viz text níže. 
Další návrhy na sjednocení požadavků v jednotlivých přílohách vyhlášky 
jsou mimo rámec našich možností. Požadujeme dokument podrobně 
analyzovat a jednotně stanovit podmínky pro všechny typy 
dokumentací. 
 
Analýza bodu B – z hlediska Bezbariérového užívání stavby, návrhy 
na upřesnění požadavků včetně zdůvodnění: 
 
 

 

1. Doplnění bodů B, B.1 Popis území stavby: 
 
Příloha č. 1 B.1, písm. i)   
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
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dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 
Příloha č. 2 B.1, písm. i) 
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 2)   
 

Příloha č. 3 B.1, doplnit o písm. m)  
Výčet požadavků rozšířit následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby a objektů osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace“ 
Celé znění nového písmene zní: 
m) prověření podmínek v území pro užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace. 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č. 4 B.1, písm. j) 
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č. 5 B.1, písm. i) 
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 

Vysvětleno 
Příloha č. 5 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb v areálu jaderného zařízení, tj. 
nejedná se o stavby, na které se vztahuje 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Příloha č. 6 B.1, doplnit o písm. i)  
Výčet požadavků rozšířit následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění nového písmene zní: 

Vysvětleno (viz vypořádání výše) 

Příloha č. 6 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
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i) prověření podmínek v území pro užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace. 
 

využití území. Rozhodnutí o změně využití území 
stanoví nový způsob užívání pozemku a 
podmínky jeho využití (§ 80 odst. 1 stavebního 
zákona). 

Příloha č. 8 B.1, písm. i)  
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č. 9 B.1, písm. h)  
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 9)   
 

Příloha č.10 B.1, doplnit výčet o písm. m)  
Výčet požadavků rozšířit následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby a objektů osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace“ 
Celé znění nového písmene zní: 
m) prověření podmínek v území pro užívání stavby a objektů osobami 
s omezenou schopností pohybu s orientace. 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č.11 B.1, písm. j)  
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č.12 B.1, písm. i)  
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
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i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 
Příloha č. 13 B.1, písm. i)  
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, prověření podmínek v území pro 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
 

Příloha č. 14 B Souhrnná technická zpráva, písm. e) pro bod 1. Rozsah a 
obsah dokumentace skutečného provedení stavby:   
Za znění textu doplnit: „včetně podmínek pro užívání dopravní stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
e) napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně 
podmínek pro užívání dopravní stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu s orientace, 
 

Vysvětleno (viz vypořádání výše) 

Příloha č. 14 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby 
v případech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu (§ 125 stavebního zákona). 

Příloha č. 14 B Souhrnná technická zpráva, písm. e) pro bod 2. 
Zjednodušená dokumentace (pasport stavby):  
Za znění textu doplnit: „včetně podmínek pro užívání dopravní stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
e) napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně 
podmínek pro užívání dopravní stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu s orientace, 
 
Odůvodnění:  
Úpravy výše uvedených částí dokumentace v jednotlivých přílohách 
považujeme za zásadní z důvodů opakujících se chyb při umisťování 
staveb, kdy není prověřeno navázání ani řešení dopravní infrastruktury pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo přístup do 
pozemní stavby neumožňuje bezbariérové řešení v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. 
 

Vysvětleno (viz vypořádání výše) 

Příloha č. 14 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby 
v případech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu (§ 125 stavebního zákona). 

2. Doplnění bodů B, B.2 Celkový popis stavby: 
 
Příloha č. 1 B.2, písm. f)   

Akceptováno jinak 
Položka B.2 písm. f) bude upravena jinak, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           28 
 

Text v závorce se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků, způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance apod.), 
 

požadavek bude doplněn do bodu B.2.4.  

Nový návrh: 

„B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 

Příloha č. 2 B.2.1, písm. c) 
Text písmene se doplní následovně: „možnost užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
c) účel užívání stavby a možnost užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace pro uživatele/zaměstnance, 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 2 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů. V části B, 
položce B.2.1 písm. c) musí projektant uvést účel 
užívání stavby, tj. zda se např. v případě 
elektroenergetiky jedná o  vedení o napětí 
400 kV, 220 kV, 110 kV, 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 
3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV nebo 
v případě plynárenství o vysokotlaký, středotlaký 
nebo nízkotlaký plynovod atd.  

Příloha č. 3 B.2.1, písm. c) 
Text písmene se doplní následovně: : „možnost užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
c) účel užívání stavby a možnost užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace pro uživatele/zaměstnance, 
 

Vysvětleno 
Požadavek bude doplněn do bodu B.2.4.  

Nový návrh: 

„B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 

Příloha č.4 B.2, písm. f)   
Text v závorce se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků, způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností 

Vysvětleno 
Příloha č. 4 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a  účelové komunikace.  
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pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance apod.), 
 

 

Příloha č. 5 B.2.1, písm. a) 
Text v závorce se doplní následovně: „prověření podmínek a způsobu 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ 
Celé znění textu zní: 
a) účel užívání (vč. základního popisu a prověření podmínek a způsobu 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu s orientace), 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 5 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb v areálu jaderného zařízení. 

 
Příloha č. 8 B.2, písm. f)   
Text v závorce se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků, způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance apod.), 
 

Akceptováno jinak 
Položka B.2 písm. f) bude upravena jinak, 
požadavek bude doplněn do bodu B.2.4.  

Nový návrh: 

„B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 

Příloha č. 9 B.2.1, písm. c) 
Text písmene se doplní následovně: „možnost užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
c) účel užívání stavby a možnost užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace pro uživatele/zaměstnance, 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 9 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení 
liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů. 

Příloha č. 10 B.2.1, písm. c)  
Text písmene se doplní následovně: „možnost užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
c) účel užívání stavby a možnost užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace pro uživatele/zaměstnance, 
 

Vysvětleno 
Požadavek bude doplněn do bodu B.2.4.  

Nový návrh: 

„B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 
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Příloha č. 11 B.2.1, písm. c)  
Text písmene se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
c) účel užívání stavby a způsob užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu s orientace pro uživatele/zaměstnance, 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 11 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a  účelové komunikace.  V části B, položce B.2.1 
písm. c) musí projektant uvést účel užívání 
stavby, tj. třídu pozemní komunikace. 

Příloha č. 12 B.2, písm. f)   
Text v závorce se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků, způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance apod.), 
 

Akceptováno jinak 
Položka B.2 písm. f) bude upravena jinak, 
požadavek bude doplněn do bodu B.2.4.  

Nový návrh: 

„B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.“ 

Příloha č. 13 B.2, písm. f)   
Text v závorce se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků, způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace pro uživatele/zaměstnance apod.), 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 13 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby, která 
vychází ze schválené projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního 
povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 
vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Tato 
dokumentace obsahuje zejména technické 
charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací. 

Příloha č. 14 B.2, písm. b) pro bod 1. Rozsah a obsah dokumentace 
skutečného provedení stavby:    
Text se doplní následovně, výčet v závorce u parametru kapacita stavby 
se doplní následovně: „způsob užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pro uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 

Vysvětleno 
Příloha č. 14. stanoví rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby v 
případech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
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b) popis stavby (účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana 
stavby podle jiných právních předpisů4) (kulturní památka apod.), kapacity 
stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků, způsob 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pro 
uživatele/zaměstnance apod.), základní bilance stavby (potřeby a spotřeby 
médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
 
Příloha č. 14 B.2, písm. b) pro bod 2. Zjednodušená dokumentace (pasport 
stavby):     
Výčet v závorce u parametru kapacita stavby se doplní následovně: 
„způsob užívání stavby osobami s omezenou schopností pro 
uživatele/zaměstnance“ 
Celé znění textu zní: 
b) popis stavby (účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana 
stavby podle jiných právních předpisů4) (kulturní památka apod.), kapacity 
stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků, způsob 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pro 
uživatele/zaměstnance apod.), základní bilance stavby (potřeby a spotřeby 
médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
 
Odůvodnění:  
Úpravy výše uvedených částí dokumentace v jednotlivých přílohách 
považujeme za zásadní z důvodů opakujících se chyb při návrhu staveb 
z hlediska požadavků na bezbariérové užívání stavby, kdy není 
prověřováno, jakým způsobem bude stavba osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace využívána. Často se řeší pouze požadavky 
na stavbu pro veřejnost nebo některé parametry stavby pro bydlení, řešení 
stavby pro zaměstnávání je zpravidla zcela ignorováno, návrh stavby 
neřeší technické požadavky v souladu s § 2 odst. 1) vyhlášky č. 398/2009 
Sb.  
 

v náležitém stavu (§ 125 stavebního zákona).  

3. Doplnění bodů B, B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
 
Příloha č. 1 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit návodným textem např.:  
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístup do 
stavby, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
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uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby 
atp.)“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístup do 
stavby, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby 
atp.)“ 
 
Příloha č. 3 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit návodným textem např.:  
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístup do 
stavby, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 
popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístup do 
stavby, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 
popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
 
Příloha č. 4 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit návodným textem např.:  
„Zásady bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do budov, 
koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 
popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do budov, 
koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 
popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
 
 
Příloha č. 5 B.2.5.2 Koncepce bezbariérového užívání staveb v areálu 
jaderného zařízení   
Odstavec je nutné doplnit návodným textem v závorce např.:   
(např. doprava v klidu, přístupy do budov, možnost a koncepce užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, speciální 

Vysvětleno 
Příloha č. 5 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
souboru staveb v areálu jaderného zařízení, tj. 
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požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů)“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.5.2 Koncepce bezbariérového užívání staveb v areálu jaderného 
zařízení (např. doprava v klidu, přístupy do budov, možnost  a koncepce 
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, popis dle jednotlivých 
objektů)“ 
 

nejedná se o stavby, na které se vztahuje 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 

Příloha č. 8 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit dalším členěním:  
a) zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis úprav dle jednotlivých objektů, 
b) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
e) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
f) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
a) zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy 
do budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí 
z účelu užívání stavby, popis úprav dle jednotlivých objektů, 
b) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
e) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
f) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků.“ 
g)  
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

Příloha č. 9 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit návodným textem např.:  
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 

Vysvětleno 
Příloha č. 9 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení 
liniové stavby technické infrastruktury včetně 
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popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností 
uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu užívání stavby, 
popis dle jednotlivých objektů atp.)“ 
 

souvisejících technologických objektů.  

Příloha č. 10 B.2.4   
Písmena a) – c) i další text zrušit a nahradit:  
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 
a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 
a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
 

Akceptováno jinak 
Text bude uveden do souladu se stejným bodem 
v ostatních přílohách. 

 

Příloha č. 11 B.2.4   
Text i písmena a) – d) zrušit a nahradit:  
 „Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 

Akceptováno jinak 
Text bude uveden do souladu se stejným bodem 
v ostatních přílohách. 
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a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 
a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
 
Příloha č. 12 B.2.4   
Odstavec je nutné doplnit dalším textem a členěním:  
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 
a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
Celé znění textu zní: 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
„Zásady pro bezbariérové užívání stavby (doprava v klidu, přístupy do 
budov, koncepce užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace uživatelé/pracovníci, speciální požadavky plynoucí z účelu 
užívání stavby, popis dle jednotlivých objektů atp.) 
a) navrhovaná řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

. 
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b) navrhovaná řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
c) navrhovaná řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
d) navrhovaná řešení pro další cílové skupiny (např. pro seniory, 
matky s kočárky), 
e) seznam použitých zvláštních výrobků pro tyto osoby včetně 
informačních a orientačních systémů a akustických majáčků“ 
 
Příloha č. 14 B, doplnit výčet o písm. m) pro bod 1. Rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby:     
Text písmene zní: 
„prověření technických požadavků na bezbariérové užívání stavby pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, pro osoby se zrakovým a se 
sluchovým postižením, zvláštní výrobky pro tyto osoby“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„m) prověření technických požadavků na bezbariérové užívání stavby pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, pro osoby se zrakovým a se 
sluchovým postižením, zvláštní výrobky pro tyto osoby.“ 
 
Příloha č. 14 B, doplnit výčet o písm. m) pro bod 2. Zjednodušená 
dokumentace (pasport stavby):    
Text písmene zní: 
„prověření technických požadavků na bezbariérové užívání stavby pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, pro osoby se zrakovým a se 
sluchovým postižením, zvláštní výrobky pro tyto osoby“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„m) prověření technických požadavků na bezbariérové užívání stavby pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, pro osoby se zrakovým a se 
sluchovým postižením, zvláštní výrobky pro tyto osoby.“ 
 
Odůvodnění:   
Doplnění požadavků ve výše uvedených částech dokumentace 
v jednotlivých přílohách považujeme za zásadní z důvodů opakujících se 
chyb při návrhu staveb z hlediska bezbariérové užívání stavby, 
a opomíjení zásadních technických požadavků plynoucích z vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. Doplněním dalších informací budou zpracovatelé 
dokumentace návodně vedeni k řešení detailů pro jednotlivé cílové 
skupiny.  
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14. stanoví rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby 
v případech, kdy dokumentace stavby nebyla 
vůbec pořízena, nedochovala se nebo není 
v náležitém stavu (§ 125 stavebního zákona).  

 

4. Doplnění bodů B, Dopravní řešení: 
 
Příloha č. 1 B.4  Dopravní řešení  

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   
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Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 
Příloha č. 3 B.3  Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
Písmeno c) rozšířit o další výčet požadavků následovně: 
„včetně popisu bezbariérového užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
c) popis dopravního řešení, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně popisu 
bezbariérového užívání navrženého dopravního řešení, 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

Příloha č. 4 B.4  Dopravní řešení  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

Příloha č. 7 B.4  Nové nároky na dopravní infrastrukturu  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„d) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„d) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území. Rozhodnutí o 
změně vlivu užívání stavby na území stanoví 
podmínky pro změnu užívání stavby, která má 
vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

Příloha č. 8 B.4  Dopravní řešení  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

 

Příloha č. 9 B.4  Dopravní řešení  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„c) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„c) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 9 stanoví rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení 
liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů.  
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Příloha č. 11 B.4  Dopravní řešení  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

Příloha č. 12 B.4  Dopravní řešení  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
Celé znění nového písmene zní: 
„e) požadavky pro bezbariérové užívání navrženého dopravního řešení.“ 
 
Odůvodnění:   
Doplnění požadavků ve výše uvedených částech dokumentace 
v jednotlivých přílohách považujeme za zásadní z důvodů opakujících se 
chyb při řešení pěší dopravy a dopravy v klidu zejména ve vztahu 
k osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, kdy navržené 
dopravní řešení neumožňuje bezbariérové užívání.  
 

Akceptováno jinak (viz vypořádání výše – 
Příloha č. 1)   

5. Doplnění bodů B, Základy organizace výstavby: 
 
Příloha č. 1 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno, za písmeno c) vložit nové 
písmeno d): 
„d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění kapitoly B.8 zní: 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu,  
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
 

Akceptováno 
 

Příloha č. 2 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno, za písmeno c) vložit nové 
písmeno d): 
„d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění kapitoly B.8 zní: 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu,  

Akceptováno 
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 
c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
 
Příloha č. 3 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků u písmene c) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene c) je: 
„c)   přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
 

Akceptováno 
 

Příloha č. 4 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků u písmene b) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene c) je: 
„b)   přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
 

Akceptováno 
 

Příloha č. 5 B.4  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků rozšířit o další písmeno, za písmeno d) vložit nové 
písmeno e): 
„e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění kapitoly B.4 zní: 
a) hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení 
staveniště se stanovením  maximální výškové hladiny pro dočasné objekty 
s výjimkou objektů technologických, 
b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu,  
c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin,  
d) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
 

Akceptováno 

Příloha č. 8 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků u písmene j) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene j) je: 
„j)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 

Akceptováno 
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Příloha č. 9 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků u písmene j) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene j) je: 
„j)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
 

Akceptováno 
 

Příloha č. 12 B.8  Zásady organizace výstavby  
Výčet požadavků u písmene k) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene j) je: 
„k)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 

Akceptováno 

Příloha č. 15 B.5  Zásady organizace bouracích prací  
Výčet požadavků u písmene j) rozšířit následovně: 
„ a požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
Celé znění písmene j) je: 
„j)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb a 
požadavky na bezbariérové obchozí trasy,“ 
 
Odůvodnění:   
Doplnění požadavků ve výše uvedených částech dokumentace 
v jednotlivých přílohách považujeme za zásadní z důvodů opakujících se 
chyb při organizaci výstavby, kdy nejsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. řešeny požadavky na zajištění bezpečné cesty pro 
samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Znění textu jednotlivých kapitol lze upravit dle řešení ZOV v příloze č. 10 
nebo č. 11, kde jsou požadavky jednoznačně specifikovány jako „zajištění 
základních podmínek a označení pro samostatný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace“.  
 

Akceptováno 

ČKAIT 34.  Všechny přílohy Vzájemný nesoulad příloh, co se týká pojmosloví, hloubky požadovaného 
obsahu, v uvádění příkladů v závorkách (někdy příklady uvedeny, někdy 
ne, někdy jednoduchý text, někdy až příliš detailní rozpis příkladů).  
Použita spojení někdy ,,a,, jindy ,,nebo,, - např. technická a technologická 
zařízení, technická nebo (?) technologická zařízení; stavební a inženýrské 
objekty, stavební nebo (?) inženýrské objekty). 
Ve všech přílohách (nových i stávajících) by se měly sjednotit 
používané pojmy.  

Akceptováno částečně 
Sjednocení textů v přílohách bude provedeno. 
Názvy jednotlivých částí zůstanou beze změny, 
neboť jsou zakotveny ve stavebním zákoně, 
např. § 86 odst. 2 písm. e) nebo § 110 odst. 2 
písm. e). 
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Stavba by se měla členit v částech D. Dokumentace objektů všech 
příloh na D. Dokumentace staveb.  
Členění stavby v částech A.3 všech příloh by mělo být nazváno A.3 
Členění stavby na objekty, ale A.3 Členění stavby.  
Stavba by se pro potřeby stavebníka, zhotovitelů stavby i projektantů 
(i s ohledem na požadovanou autorizaci) měla členit na  
Technologickou část a Stavební část.  
Technologická část by se v dalších kapitolách všech příloh měla 
členit na Provozní (nebo Technologické) soubory a ty podle potřeby 
na dílčí provozní (technologické) soubory ev. Provozní 
(Technologické) jednotky.  
Stavební část by se v dalších kapitolách všech příloh měla členit na 
Stavební objekty a ty na Pozemní objekty a Inženýrské objekty.    
Vzhledem k tomu, že SZ používá termín stavební objekty a technická 
a technologická zařízení a nebylo by možné výše uvedené členění, 
mělo by být toto členění dodrženo důsledně ve všech přílohách.  
Novela vyhlášky by měla připomenout v pojmosloví: co je to stavba, 
co je to stavební/technologická část, co je to Provozní 
(Technologický) soubor, co je to Stavební objekt vč. jejich dalších 
detailnějších členění (některé z příloh se o to pokoušejí).  
Celkově by měla novela používat sjednocené názvy (vyskytují se 
názvy: objekt, stavební objekt, objekt pozemního stavitelství, 
pozemní objekt, inženýrský objekt, podzemní objekt, přičemž to jsou 
všechno stavební objekty).  
Technická a technologická zařízení, pokud jsou citována, jsou často 
ukryta pod názvem ,,objekt,,.  
Ve zdůvodnění vysvětlení, že pro ÚR je pod pojmem ,,objekt,, skryt i 
pojem ,,technická a technologická zařízení neobstojí.  
Pokud dojde ve výše uvedených pojmech k nápravě, mělo by se to 
odrazit i v některé z příštích drobných novel SZ, nebo při návrhu 
proklamovaného zcela nového SZ.     
 
Odůvodnění: 
Mezi novými a stávajícími přílohami je velký nesoulad. Přílohy k vydání ÚR 
(př. č. 1) vůbec nepopisují technologickou část stavby, tedy Provozní 
(Technologické) soubory, resp. technická a technologická zařízení a 
v názvu části D. Dokumentace objektů se technologická část stavby vůbec 
nevyskytuje. Totéž př. č. 2.  
 
Př. č. 3 naopak v A.3 Členění stavby na objekty (proč ne i na Provozní 
(Technologické) soubory, resp. technická a technologická zařízení) je - 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           42 
 

vhodně - použito členění na : technologickou část a stavební část. 
Technologická část je v dalším textu již ale dále členěná na objekty (proč 
ne na soubory,  resp. technická a technologická g zařízení).  
 
Př. č. 4 v části A.3 Členění stavby na objekty (proč ne jenom A.3 Členění 
stavby) používá členění na : stavební objekty a provozní soubory.  
 
Pojem A.3 Členění stavby (nikoliv A.3 Členění stavby na objekty) naopak – 
vhodně – používá př. č. 5.  
 
Př. č. 8 má část D. nazvanou: Dokumentace objektů (proč ne stavebních 
objektů) a technických a technologických zařízení. Část D.1 se nazývá : 
Dokumentace stavebního a inženýrského objektu (stačilo by stavebního 
objektu, kterým snad je i inženýrský objekt). Část D.2 Dokumentace 
technických a technologických zařízení najednou podotýká, že se 
dokumentace zpracovává po jednotlivých provozních souborech.   
 
Takhle se dá v rozboru protimluv,, pokračovat. Ještě nejzdařilejší z tohoto 
pohledu je př. č. 9 a č. 10, resp. částečně i př. č. 11. č. 12 a č. 13.  
 
Doporučujeme přejmenování části D. Výkresová část na D. Dokumentace 
stavby v př. č. 15, neboť v případě této dokumentace lze potom využít 
členění z př. č. 12 a č. 13.  
 
V přílohách (např. př. č. 8), kde se popisuje TPS, jsou používány výrazy: 
řemeslo, profese – toto členění považujeme za příliš detailní a 
neopodstatněné.  
 
V některých přílohách se připomínají požadavky na stavby (mechanická 
odolnost a stabilita stavby, požární bezpečnost stavby atd. - § 156 SZ). Od 
1. 7. 2013 ale platí další požadavek: Udržitelné využívání přírodních zdrojů 
– viz § 156 novely SZ č. 225/2017 Sb. v souladu s NEP a R(EU)305/2011. 
Tento není v přílohách specifikován vůbec. 
 

ČÚZK 35.  Obecně 
k přílohám 
 

Požaduji, aby ve všech přílohách bylo sjednoceno používání pojmů 
„geodetická dokumentace“ a „geodetický podklad“ – tj. aby byl používán 
pouze jeden z těchto pojmů. Dále požaduji, aby ohledně geodetické 
dokumentace, resp. geodetického podkladu (podle toho, který z pojmů 
bude upřednostněn) bylo uvedeno pouze to, že je „zpracovaná/ý podle 
jiných právních předpisů6)“ bez dalších zavádějících podrobností (viz 
příloha č. 3 část E.4 na str. 24, příloha č. 4 část E.4 na str. 33, příloha č. 10 

Akceptováno  
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část E.3 na str. 74, příloha č. 11 část E.3 na str. 94, příloha č. 14 bod 1. 
část E na str. 116 a 117). 
 

Moravskoslez. 
kraj 

36.  obecně Ve všech typech dokumentací schází popis území z hlediska odtokových 
poměrů stavbou dotčeného území (je zde řešen pouze vliv stavby na 
odtokové poměry) - navrhujeme doplnit popis odtokových poměrů např. do 
kapitoly B.1.c) - pokud bude uvedeno, že stavba nemá vliv na odtokové 
poměry, tak ani nemáme představu o odtokových poměrech lokality. 
 
Vliv stavby na odtokové poměry (B, souhrnná techn. zpráva, popis území 
stavby)  
Příloha č. 2 v písm. B1. f) chybí slova „vliv stavby“  
(uvedeno v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15). 
 

Akceptováno  
  

Moravskoslez. 
kraj 

37.  Obecně Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území a údaje o 
dodržení technických požadavků na stavby - chybí u všech příloh. Není 
nutno mít samostatnou kapitolu obsahující tyto údaje v jednotlivých 
přílohách, ale je nutno uvést společnou zásadu, pro všechny přílohy, že 
údaje o splnění konkrétních obecných požadavků budou obsaženy 
v jednotlivých kapitolách (např. v kapitole B. 4 Dopravní řešení budou 
uvedeny údaje o splnění požadavků § 20 a 23 vyhlášky č. 501/2006 a § 5 
vyhlášky č. 268/2009 Sb.).         
 

Vysvětleno 
Podle § 169 odst. 1 stavebního zákona jsou 
právnické osoby, fyzické osoby a příslušné 
orgány veřejné správy povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, 
provádění, užívání a odstraňování staveb 
respektovat záměry územního plánování a 
obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. 
e)] stanovené prováděcími právními předpisy; 
kde se obecnými požadavky na výstavbu rozumí 
obecné požadavky na využívání území, 
technické požadavky na stavby a obecné 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, stanovené prováděcími právními 
předpisy. 

Dodržování obecných požadavků na výstavbu je 
zákonnou povinností projektanta, není proto 
nutné, aby ve zpracované dokumentaci uváděl, 
že dodržel to, co musí dodržet ze zákona. 
Průkazem toho, že projektant dodržel obecné 
požadavky na výstavbu, je jím zpracovaná 
dokumentace. Tuto skutečnost musí ověřit 
stavební úřad, a to fakticky, nikoli formálně, 
neboť kontrola dodržení obecných požadavků 
na výstavbu je jednou ze základních činností 
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stavebního úřadu při posuzování stavebního 
záměru nebo při uvádění stavby do užívání. 

Do příloh vyhlášky - do položky B.1 c) byl 
doplněn text: „informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů“ a do 
položky B.2 d) doplněn text: „informace o 
vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků na stavby  a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby“. 

Moravskoslez. 
kraj 

38.  obecně Seznam pozemků a staveb dotčených stavbou  
Vzhledem k tomu, že není definován pojem „dotčený“ pozemek“ – může to 
být pozemek, na kterém se stavba umisťuje nebo provádí, nebo také 
pozemek, na který zasahuje vliv stavby (hluková zátěž, ochranné pásmo) - 
požadujeme rozdělit seznam pozemků na tyto jednotlivé kategorie. 
 

Akceptováno 
 

Moravskoslez. 
kraj 

39.  obecně Seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Seznam je uveden pouze u přílohy č. 2 (umístění liniové stavby tech. 
infrastruktury), musí být uveden i u přílohy č. 3 (stavba dráhy), č. 4 
(umístění dálnice, silnice), č. 5 (umístění jaderného zařízení), č. 8 
(společné povolení), č. 9 (společné povolení liniové stavby), č. 10 
(společné povolení dráhy), č. 11 (společné povolení dálnice). 
 

Akceptováno 
 

Moravskoslez. 
kraj 

40.  obecně Splaškové vody  
Požadujeme doplnit údaje o likvidaci odpadních vod v jednotlivých 
dokumentacích (např. do kapitoly B.2.1.g) – v návrhu se počítá pouze 
s údaji o napojení na technickou infrastrukturu, pokud by v konkrétním 
případě nenastalo, nemusely by se v dokumentaci objevit informace o tom, 
jak je zajištěna likvidace odpadních vod - individuální - žumpa, ČOV).  
 

Akceptováno  
 

Moravskoslez. 
kraj 

41.  obecně Celkové vodohospodářské řešení  
Celkové vodohospodářské řešení je uvedeno jen u přílohy č. 4 umístění 
dálnice, silnice viz B 9. a č. 11 (společné povolení dálnice, silnice…), 
vzhledem k důležitosti problematiky je nutno doplnit do ostatních příloh 
 

Akceptováno  
 

Moravskoslez. 42.  obecně Způsob likvidace dešťových vod 
- je uveden v kapitole B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu (u všech Vysvětleno 
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kraj příloh), což evokuje, že se údaj uvádí jen v případě napojení na veřejnou 
dešťovou kanalizaci, což vyhláška č. 501/2006 Sb. připouští pouze jako 
třetí variantu řešení (přednost má vsakování). Požadujeme řešit jako 
samostatnou kapitolu včetně požadavků na zajištění hydrogeologického 
posudku (vůbec se nereflektuje na současnou situaci častých přívalových 
dešťů a povodní).   
 

Způsob likvidace dešťových vod bude řešen v 
samostatné položce  B.9 Celkové 
vodohospodářské řešení. 

Olomouc. kraj 43.  obecně - v kapitolách A.1.2 písm. b), které obsahují údaje o žadateli, stavebníkovi 
nebo vlastníkovi, který je fyzickou osobou podnikající, je nutno doplnit, že 
se to týká pouze těch případů, kdy stavba či jiný záměr souvisí 
s podnikatelskou činností této osoby. Toto se netýká přílohy č. 16; 
 
- v kapitolách B.1 písm. b), které obsahují údaje o souladu s územně 
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, je nutno doplnit, 
že se jedná  
o soulad stavby či jiného záměru, který je předmětem dokumentace, jinak 
by se s ohledem na název kapitoly „B.1 Popis území stavby“ mohlo 
nesprávně vyvodit, že se mají uvádět údaje o souladu současného území 
namísto údajů o souladu stavby či jiného záměru; jiným možným řešením 
by mohlo být přesunutí tohoto bodu do kapitoly „B.2 Celkový popis stavby“. 
Toto se netýká přílohy č. 14, 15 a 16; 
 
- dokumentace neobsahují, na rozdíl od současné právní úpravy, údaje o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu (obecných požadavků na 
využívání území, technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb), 
přičemž tato změna není nijak odůvodněna. Toto se netýká přílohy č. 14, 
15 a 16; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Podle § 169 odst. 1 stavebního zákona jsou 
právnické osoby, fyzické osoby a příslušné 
orgány veřejné správy povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, 
provádění, užívání a odstraňování staveb 
respektovat záměry územního plánování a 
obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. 
e)] stanovené prováděcími právními předpisy; 
kde se obecnými požadavky na výstavbu rozumí 
obecné požadavky na využívání území, 
technické požadavky na stavby a obecné 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, stanovené prováděcími právními 
předpisy. 

Dodržování obecných požadavků na výstavbu je 
zákonnou povinností projektanta, není proto 
nutné, aby ve zpracované dokumentaci uváděl, 
že dodržel to, co musí dodržet ze zákona. 
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-  v kapitolách B.2.5 nebo B.2.8, které obsahují požárně bezpečnostní 
řešení, by se měl doplnit odkaz na zvláštní předpis (vyhláška 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru /vyhláška o požární prevenci/, ve znění 
pozdějších předpisů). To se netýká přílohy č. 6, 7, 13, 14, 15 a 16. 
 

Průkazem toho, že projektant dodržel obecné 
požadavky na výstavbu, je jím zpracovaná 
dokumentace. Tuto skutečnost musí ověřit 
stavební úřad, a to fakticky, nikoli formálně, 
neboť kontrola dodržení obecných požadavků 
na výstavbu je jednou ze základních činností 
stavebního úřadu při posuzování stavebního 
záměru nebo při uvádění stavby do užívání. 

 

Do příloh vyhlášky - do položky B.1 c) byl 
doplněn text: „informace o tom, zda a v jakých 
částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů“ a do 
položky B.2 d) doplněn text: „informace o 
vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků na stavby  a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby“. 

 
Vysvětleno 
Ve stávajícím znění odkaz na zvláštní předpis 
není a MMR nemá poznatky o tom, že by to 
dělalo v praxi problémy.  

 

HK 44.  Připomínka ke 
kapitolám A.5 
(Příloha č. 1 až 
13) a A.4 
(Příloha č. 15) 

Požadujeme vypustit kapitoly A.5 (Příloha č. 1 až 13) a A.4 (Příloha č. 15) 
a přesunout tuto náležitost do kapitol E.1, které by nově zněly: 
„Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, 
vč. údajů o splnění požadavků dotčených orgánů.“. 
Odůvodnění: 
Z praktického hlediska (s významným časovým a finančním dopadem) 
považujeme za nezbytné uvést vypořádání připomínek dotčených orgánů 
v dokladové části tam, kam tato problematika věcně patří (neměla by tedy 
být roztříštěna v různých částech dokumentace). V případě ponechání jako 
součást souhrnné zprávy, může být ze strany úřadů vyžadováno 
opakované vyjadřování dotčených orgánů k celé dokumentaci, byť jde 
pouze o upřesnění údajů o splnění požadavků dotčených orgánů, které 

Akceptováno jinak 
Položka A.4 (příloha č. 15) a A.5 (příloha č. 1 až 
13)  bude přesunuta do položek B.1 a B.2:  

Nový návrh: 

„B.1 Popis území stavby  

d) informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
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dotčené orgány specifikovaly ve svých podkladech pro řízení.  
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího 
užívání  

e) informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,“ 

SPD 45.  ke kapitolám 
A.5 (přílohy č. 1 
až 13) a A.4 
(příloha č. 15) 

Požadujeme vypustit kapitoly A.5 (v příloze č. 1 až 13) a A.4 (v příloze č. 
15) a přesunout tuto náležitost do kapitol E.1, které by nově zněly: 
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, 
vč. údajů o splnění požadavků dotčených orgánů. 
Odůvodnění: 
Z praktického hlediska (s významným časovým a finančním dopadem) 
považujeme za nezbytné uvést vypořádání připomínek dotčených orgánů 
v dokladové části, tam kam tato problematika věcně patří (neměla by tedy 
být roztříštěna v různých částech dokumentace). V případě ponechání jako 
součást souhrnné zprávy, může být ze strany úřadů vyžadováno 
opakované vyjadřování dotčených orgánů k celé dokumentaci, byť jde 
pouze o upřesnění údajů o splnění požadavků dotčených orgánů, které 
dotčené orgány specifikovaly ve svých podkladech pro řízení.  
 

Akceptováno jinak 
Položka A.4 (příloha č. 15) a A.5 (příloha č. 1 až 
13)  bude přesunuta do položek B.1 a B.2:  

Nový návrh: 

„B.1 Popis území stavby  

d) informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího 
užívání  

e) informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,“ 

MŽP 46.  U příloh č. 1 až 
13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
v části B.1 

U příloh č. 1 až 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v části B.1 „Popis území 
stavby“ / „Popis území souboru staveb“ / „Popis a zhodnocení území“ / 
„Popis území a změny vlivu užívání stavby na území“; a přílohy č. 14, kde 
se jedná bez dalšího členění o součást části B „Souhrnné technické 
zprávy“ (B) je jednou z náležitostí dokumentace popis stavby (souboru 
staveb) z následujících hledisek: „ochrana území podle jiných právních 
předpisů4) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.), stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma,“. V této části požadujeme: 
1.a) u přílohy č. 9 tomuto bodu přiřadit samostatné písmeno, stejně jako 
je tomu tak u ostatních příloh, 
1.b) v současně platném znění vyhlášky je v poznámce pod čarou 1) 
uveden příkladmo zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. Do poznámky pod čarou 4) v novém znění, která 
v přílohách č. 1 – 14 p. p. č. 1) nahrazuje, požadujeme do příkladného 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
 

Akceptováno 
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výčtu uvést (doplnit) odkaz na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, neboť v závorce je uvedeno 
„zvláště chráněné území“, což je právě nástroj územní ochrany dle části 
třetí uvedeného zákona. 
1.c) s ohledem na skutečnost, že se v tomto písmenu jedná o výčet 
objektivních územních limitů, požadujeme za „zvláště chráněné území,“ 
doplnit „lokality soustavy Natura 2000,“, neboť z jejich vymezení 
v místě stavby mohou pro stavebníka vyplývat určité povinnosti – je tedy 
vhodné je do dokumentace uvést, aby následně mohl příslušný úřad 
posoudit, jakým způsobem se stavebník tímto limitem zabýval. Analogií 
k tomuto je skutečnost, že z hlediska zákona č. 20/1987 jsou v předmětné 
části ustanovení vyhlášky uvedeny jak památková rezervace, tak 
památková zóna. 
 

 

 

 

Akceptováno 
 

 

 

HK 47.  Připomínka k 
Příloze č. 1 až 
14, kapitola B.2 

Požadujeme do textu zapracovat nový bod: 
„Návrhová životnost stavby a jejích částí.“. 
Odůvodnění: 
Vychází z normy ČSN EN 1990 a nově i ČSN ISO 15686. Na základě nich 
projektant stanovuje návrhovou životnost nosné konstrukce a jejich dílčích 
částí. Ty volí dle možných cyklů obnovy konstrukcí a trvanlivosti 
jednotlivých výrobků. Tento požadavek nepřímo váže i na nový 7. základní 
požadavek na stavební výrobky dle nařízení EU 305/2011, který je 
doplněn novelou stavebního zákona do § 156. 
 

Vysvětleno 
Nařízení EP a R Evropské unie č.305/2011 
platné od 1.7.2013 stanovuje základní požadavky 
na stavby. Sedmým požadavkem je 
 
„Udržitelné využívání přírodních zdrojů 

Stavba musí být navržena, provedena a 
zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno 
udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména: 

a)opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, 
použitých materiálů a částí po zbourání; 

 b)životnost staveb; 

 c)použití surovin a druhotných materiálů 
šetrných k životnímu prostředí při stavbě.“ 

V současné době nejsou k dispozici normy 
v českém jazyce, které by specifikovaly sedmý 
základní požadavek, proto připomínku 
považujeme za nedůvodnou.  

MŽP 48.  K části B.6 – 
 
K textu na konci 
části B.6, pod 
písmenem f) 

Požadujeme slova „dokumentace o posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí“ nahradit slovy „dokumentace vlivů záměru na životní prostředí“. 
Odůvodnění: 
Zákon č. 100/2001 Sb. zakotvuje označení „dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí“, nikoli pojem „dokumentace o posouzení vlivů záměru na 

Akceptováno 
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 životní prostředí“ – takový pojem zákon č. 100/2001 Sb. nezná. Totéž platí 
i pro zákon č. 225/2017 Sb., tzv. novelu stavebního zákona (§ 94c, § 94d, 
§ 94s a § 94t). 
 

MŽP 49.  K části B.6 – 
Popis vlivů 
stavby na 
životní 
prostředí a jeho 
ochrana, 
obsažené 
v přílohách č. 1, 
2, 3, 4, 5 (zde 
jako B.3), 6, 7, 
8, 9, 10, 11 (zde 
upozorňujeme 
na chybné 
označení 
písmen) a 12 
 
K písmeni d): 

Doporučujeme slova „ze závěru zjišťovacího řízení nebo“ vypustit. 
Odůvodnění: 
V současné době – od 1. 4. 2015 (účinnost zákona č. 39/2015 Sb.) – závěr 
zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., tzv. negativní 
závěr zjišťovacího řízení, již neobsahuje podmínky, nýbrž pouze výrok, že 
záměr nepodléhá posuzování v procesu EIA. Vzhledem k platné právní 
úpravě je proto uvedení slov „závěr zjišťovacího řízení“ nadbytečné.  
Jedná se navíc i o označení, které je nepřesné, jelikož závěrem 
zjišťovacího řízení je i závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 5 zákona č. 
100/2001 Sb., kterých příslušný úřad stanoví, že záměr podléhá 
posuzování v procesu EIA. 
Jsme si vědomi toho, že podkladem pro vydání rozhodnutí podle 
stavebního zákona stále mohou být negativní závěry zjišťovacího řízení, 
které byly vydány před 1. 4. 2015 a které tudíž mohou obsahovat 
podmínky. Jedná se však o množinu aktů, která se bude postupně 
zmenšovat, až zcela vymizí, a kterou v současnosti platná právní úprava 
nezakotvuje. Doporučujeme proto tuto otázku řešit spíše přechodnými 
ustanoveními. 
 

Akceptováno 

MŽP 50.  V přílohách č. 1 
– 12 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. je 
v části B. 

V přílohách č. 1 – 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. je v části B.6 „Popis vlivů 
stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ / „Popis vlivu navrženého 
způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana“, resp. v části 
B.3 „Popis vlivů na životní prostředí“ (v příloze č. 5) jednou z náležitostí 
dokumentace popis z hlediska: „vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000“. Následně je uvedeno, že „V případě, že je dokumentace podkladem 
pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se 
informace k bodům a) až e), neboť jsou součástí dokumentace o 
posouzení vlivů záměru na životní prostředí“ (příloha č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12), případně je uvedeno „V případě, že je dokumentace podkladem 
pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, body a) a e) se 
neuvádí, neboť jsou součástí dokumentace o posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí“ (ostatní přílohy). V této části požadujeme: 
2.a) vysvětlit, z jakého důvodu se někde nevyžadují uvádět pouze 2 
konkrétní písmena („a) a e)“)a jinde celá sada informací pod písmeny „a) 
až f)“, když k tomuto evidentně není žádný systematický důvod. Toto by 
mělo být sjednoceno v celé vyhlášce, resp. ve všech přílohách. 
2.b) vynechat ve všech dotčených přílohách z výjimky doplňujícího 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 
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odstavce pod posledním písmenem f) v této části písmeno c), které 
vyžaduje uvést do dokumentace „vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000“. Výjimka začíná podmínkou: „V případě, že je dokumentace 
podkladem pro územní řízení / společné povolení / společné územní a 
stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí“, která v takovém 
případě vylučuje uvádění informací uvedených pod písmeny výše 
z důvodu, že takové „jsou součástí dokumentace o posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí“. Toto nicméně po novele stavebního zákona 
neplatí pro vlivy na lokality soustavy Natura 2000, neboť posouzení vlivů 
dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. je řešeno primárně v rámci zjišťovacího 
řízení (s výjimkou postupu podle § 7 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb. po 
změně v souvislosti s novelou stavebního zákona). Dle přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb. není (v případě, že příslušný úřad nenazná, že posouzení 
autorizované osoby dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. musí být též součástí 
dokumentace EIA) údaj o míře vlivu na EVL a PO náležitostí dokumentace 
(vlivy na lokality soustavy Natura 2000 musí být řešeny ve stanovisku EIA 
(viz § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., po změně v souvislosti se 
stavebním zákonem), nikoli v dokumentaci EIA. Je tedy zcela na místě po 
stavebníkovi uvedení této informace v dokumentaci stavby požadovat, 
přestože probíhá EIA. Požadujeme text vyhlášky upravit v tomto 
smyslu, tedy i v případě, že probíhá EIA, uvádět do dokumentace c) vliv 
na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

Akceptováno  

MPO 51.  K příloze č. 1, 2, 
7, 8, 12, 13 a 15 
kapitole C.1 
písm. d) a 
k příloze č. 9 
kapitole C.1 
písm. e) 

Požadujeme následující úpravu textu: „d) vyznačení hranic dotčeného 
území, na kterém má být stavba umístěna.“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně provést úpravy i v dalších relevantních 
přílohách vyhlášky. 

Vysvětleno 
Hranice dotčeného území nemusí být totožné 
s hranicí území, na kterém je stavba umístěna.  

Dotčené území zahrnuje územní rozsah dotčený 
stavbou, a to např. ochranná pásma, která 
mohou přesahovat hranici pozemků, na nichž je 
stavba umístěna. 

HK 52.  Připomínka k 
Příloze č. 1, 2, 7, 
8, 12, 13 a 15, 
kapitola C.1 
písm. d) a k 
Příloze č. 9, 
kapitola C.1 
písm. e) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„d) vyznačení hranic dotčeného území, na kterém má být stavba 
umístěna.“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně provést úpravy i v dalších relevantních 
přílohách vyhlášky. 
 

Vysvětleno 
Hranice dotčeného území nemusí být totožné 
s hranicí území, na kterém je stavba umístěna.  

Dotčené území zahrnuje územní rozsah dotčený 
stavbou, a to např. ochranná pásma, která 
mohou přesahovat hranici pozemků, na nichž je 
stavba umístěna. 
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SPD 53.  k příloze č. 1, 2, 
7, 8, 12, 13 a 15 
kapitole C.1 
písm. d) a 
k příloze č. 9 
kapitole C.1 
písm. e) 

Požadujeme následující úpravu textu: „d) vyznačení hranic dotčeného 
území, na kterém má být stavba umístěna.“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně žádáme provést úpravy i v dalších relevantních 
přílohách vyhlášky. 
 

Vysvětleno 
Hranice dotčeného území nemusí být totožné 
s hranicí území, na kterém je stavba umístěna.  

Dotčené území zahrnuje územní rozsah dotčený 
stavbou, a to např. ochranná pásma, která 
mohou přesahovat hranici pozemků, na nichž je 
stavba umístěna. 

ČKAIT 54.  u všech příloh 
část E 
- 
návrh změny 
uveden pro 
přílohu č. 1 

Navrhované znění: 
E Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných 
právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými 
osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů. 
 
Dokladová část obsahuje posudky, podklady a stanoviska dotčených 
orgánů, výsledky konzultací a projednání získané v průběhu 
zpracovávání dokumentace a projektové dokumentace.  
 
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů 
 
E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 
E.2.2  Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení 
stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
 
E.1 Doklad podle zvláštního právního předpisu1) prokazující 
shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na 
stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace 
výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné 
ověřit dodržení požadavků na stavby 
 
E.2 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů2) 

E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 
 

Akceptováno jinak 

Navrhuje se nový § 7 a bude doplněna důvodová 
zpráva. 

(1) Dokumentace nebo projektová 
dokumentace zpracovaná podle příloh č. 1 až  
4 a 6 až 15 k této vyhlášce musí vždy 
obsahovat části A až D, dokumentace 
zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce 
musí vždy obsahovat části A až C. K 
dokumentaci nebo projektové dokumentaci se 
přikládá dokladová část.  
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Odůvodnění: 
V §1 odst. 5 vyhlášky se uvádí: 
 
„...Dokumentace nebo projektová dokumentace musí vždy obsahovat části 
A až E ...“ 
 
Části A až D zpracovává projektant, část E je součást dokumentace nebo 
projektové dokumentace, ale k žádosti ji zabezpečuje žadatel (stavebník); 
u přílohy č. 1 vyhlášky viz odkaz na  § 86 stavebního zákona: 
 
 (2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí  
 
a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,  
b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné 
doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo o 
závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat 
územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2, 
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, 
d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové 
nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje 
průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 
dokumentaci objektů a dokladovou část; u výrobku plnícího funkci 
stavby může být výkresová část dokumentace nahrazena technickou 
dokumentací výrobce nebo dovozce nebo jiným dokladem podle 
zvláštního právního předpisu39), z něhož je možné ověřit dodržení 
technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
1)Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
2)Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády 
č. 81/2011 Sb. 
Jde o zásadní připomínku pro všechny dotčené přílohy 

HK 55.  Připomínka k 
Přílohám č. 1 – 

Požadujeme upravit znění textu následovně: 
„Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky studie a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace.“. 

Akceptováno 
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13, kapitola E Odůvodnění: 
Například studie denního osvětlení a oslunění pro prokázání splnění 3. 
základního požadavku. 
 

HK 56.  Připomínka k 
Přílohám č. 1 – 
13, kapitola E 

Požadujeme do znění doplnit „Radonový průzkum“. 
Odůvodnění: 
Doplněn radonový průzkum v souladu s § 98 odst. 1 novely atomového 
zákona. 
 

Vysvětleno 
 
Podle § 98 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. 
(atomový zákon) je každý, kdo navrhuje umístění 
nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo 
pobytovými místnostmi povinen zajistit stanovení 
radonového indexu pozemku.  
Radonový index pozemku se tak prokazuje 
stanoviskem, kterému předchází průzkum.  
Stanovisko je obsaženo v dokladové části 
příslušné dokumentace - „Ostatní stanoviska, 
vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace.“. 
 

Moravskoslez. 
kraj 

57.  obecně Příloha č. 1  
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
b) trvalá nebo dočasná stavba, 
c) účel užívání stavby,  
u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry 
stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí. 
 
Žádáme doplnění údajů u změn stávajících staveb o údaje právního 
stavu stávající stavby, z něhož musí projektant vycházet. 
 
Navrhujeme tak bod B.2.1. ve znění: 
„B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
             a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
  b) trvalá nebo dočasná stavba, 
             c) účel užívání stavby,  
u změn stávajících staveb údaje o jejich současném technickém a právním 
stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně 
historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu o povolení a kolaudaci stavby, 
(ověřený) pasport stavby, dokumentace skutečného provedení stavby.“ 

Vysvětleno 
Údaje o právním stavu stavby stavební úřad zjistí 
z katastru nemovitostí, požadavek na doložení 
„právního stavu“ novela stavebního zákona 
neobsahuje. 

Doklady o povoleném stavu stavby má možnost 
zjistit stavební úřad v archivu, z těchto podkladů 
také musí projektant při zpracování dokumentace 
vycházet. 
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HK 58.  Připomínka ke 
kapitolám A.4, 
Příloha č. 1 a č. 
2 
 

Do názvu bodu, za stávající text požadujeme doplnit slova: „technických 
norem a technických pravidel“  
a dále požadujeme doplnit nové písmeno d): 
„technické normy a technická pravidla“.  
Úplné znění by vypadalo následovně: 
„A.4 Přehled použitých právních předpisů, technických norem a 
technických pravidel 
a) stavební zákon a jeho prováděcí předpisy1), 
b) zvláštní právní předpisy2) a jejich prováděcí předpisy3), 
c) seznam výjimek a odchylných řešení, 
d)  technické normy a technická pravidla.“ 
Odůvodnění: 
Technická pravidla jsou ve smyslu čl. 3.1 ČSN EN 45020 normativním 
dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 
45020. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) odkazuje na technické normy a pravidla v ustanovení 
§ 11 odst. 1 písm. c).  
České technické normy (ČSN) vydává Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví a obsahují vyjádření požadavků na to, aby 
výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro 
daný účel. Stanoví základní požadavky/doporučení na kvalitu a 
bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, 
není závazná, pokud na její dodržování konkrétní právní předpis výslovně 
jmenovitě neodkáže. V některých zákonech je vložen pouze obecný odkaz 
na povinnost dodržování norem. Je tedy žádoucí, aby dokumentace 
staveb obsahovala přehled ČSN, podle kterých bude postupováno, 
případně včetně uvažovaných/připravovaných řešení odchylných od 
relevantní ČSN.  
V odvětví plynárenství je organizací zajišťující tvorbu a pravidel praxe 
Český plynárenský svaz, který vykonává činnosti centra technické 
normalizace v procesu tvorby technických norem. Technické normy tzv. 
TPG jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí 
konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou 
uvedenými orgány  
a organizacemi. Proces tvorby pravidel praxe se navíc řídí Metodickými 
pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování pravidel praxe HK ČR, u které 
jsou technická pravidla registrována.  Mají tudíž charakter veřejně 

Vysvětleno  
Položka A.4 byla vypuštěna, připomínka je 
nedůvodná.  
Přílohy 1 a 2 se týkají umisťování staveb.   
Požadavek na uvádění technických norem a 
předpisů je vyžadován od příloh č. 8 v částech D 
Dokumentace, tedy příloh k povolování staveb 
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dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných 
stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich 
schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná 
technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 
45020. Tyto technické normy upravují mj. i zásady a postupy při zřizování 
a provozování plynárenských zařízení a stanoví základní požadavky na 
bezpečnost provozu plynárenských zařízení. Z tohoto důvodu by měly být 
obsahem dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení. 
 

MPO 59.  K příloze č. 1 a 
12 

A.4. 

 

Žádáme nahradit text kapitoly A.4 včetně jejího názvu takto:  
„ A.4 Přehled použitých právních předpisů a technických norem 
a)   stavební zákon a jeho prováděcí předpisy1)  
b)   zvláštní právní předpisy1) a jejich prováděcí předpisy2), 
c)   české technické normy odpovídající účelu užívání stavby, seznam 
výjimek a odchylných řešení.“ 
Odůvodnění:  
České technické normy (ČSN) vydává Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví a obsahují vyjádření požadavků na to, aby 
výrobek, proces nebo služba byly za specifických podmínek vhodné pro 
daný účel. Stanoví základní požadavky/doporučení na kvalitu a 
bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, 
není závazná, pokud na její dodržování konkrétní právní předpis výslovně 
jmenovitě neodkáže. V některých zákonech je vložen pouze obecný odkaz 
na povinnost dodržování norem. Je tedy žádoucí, aby dokumentace 
staveb obsahovala přehled ČSN, podle kterých bude postupováno, 
případně včetně uvažovaných/připravovaných řešení odchylných od 
relevantní ČSN.  
 

Vysvětleno  
Položka A.4 byla vypuštěna, připomínka je 
nedůvodná.  
Požadavek na uvádění technických norem a 
předpisů je vyžadován od příloh č. 8 v částech D 
Dokumentace, tedy příloh k povolování staveb, v 
příloze 12 je požadavek na uvedení ČSN 
požadován v bodě D.1.1, D.1.2 

ČKAIT 60.  Příloha č.  1, 
část A.4 a) a b) 

 A.4  Přehled použitých právních  
Předpisů 
 
a) stavební zákon a jeho 
prováděcí předpisy ),  
b)   zvláštní právní předpisy ) a 
       jejich prováděcí předpisy ), 
a) seznam výjimek a odchylných 
    řešení. 
Odůvodnění: 
Není reálné sepsat všechny použité právní předpisy. 

Vysvětleno  
Položka A.4 byla vypuštěna, připomínka je 
nedůvodná.  
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HK 61.  Připomínka k 
Příloze č. 1 a č. 
2, kapitola B.1 
c) 

Požadujeme text upravit následovně: 
„výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (předběžné 
geotechnické posouzení, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
hydrogeologické posouzení, korozní průzkum, stavebně historický 
průzkum, radonový průzkum apod.),“. 
Odůvodnění: 
Zpřesnění výčtu v souladu s připomínkami na doplnění kapitoly E. Text 
vychází z Přílohy č. 11 a je upraven pro potřeby daného stupně a typu 
stavby (ohlášení = předběžné geotechnické posouzení; stavební povolení 
= podrobný geotechnický průzkum). Doplněn radonový průzkum v souladu 
s § 98 odst. 1 novely atomového zákona. 
 

Vysvětleno 
Text v závorce je příkladným výčtem, projektant 
musí stanovit rozsah nezbytných dokladů pro 
zpracování PD. 
 
Podle § 98 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. 
(atomový zákon) je každý, kdo navrhuje umístění 
nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo 
pobytovými místnostmi povinen zajistit stanovení 
radonového indexu pozemku.  
Radonový index pozemku se tak prokazuje 
stanoviskem, kterému předchází průzkum.  
Stanovisko je obsaženo v dokladové části 
příslušné dokumentace - „Ostatní stanoviska, 
vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace.“. 

ČKAIT 62.  Příloha  č. 1, 
část B.3 c) 

způsob likvidace dešťových, splaškových a jiných vod 
Odůvodnění: 
Chybí 
 

Akceptováno jinak 
Do příslušných  příloh vyhlášky bude začleněna 
část týkající se Celkového vodohospodářského 
řešení. 

HK 63.  Připomínka k 
Příloze č. 1, 
kapitola C.2 
písm. j) 

Ustanovení písmena j) požadujeme doplnit následovně: 
„j) okótované odstupy staveb a stavby od technické infrastruktury,“ 
Odůvodnění: 
Koordinační situační výkres by měl kromě okótovaných odstupů staveb 
obsahovat i odstupy staveb od technické infrastruktury, které jsou 
stanoveny např. normou ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí 
technické infrastruktury“. Dodržování minimálních normativních hodnot 
odstupových vzdáleností je nezbytné pro bezpečné a spolehlivé 
provozování sítí technické infrastruktury. 
 

Vysvětleno 
Požadavek na uvedení odstupů staveb je 
nezbytný pro posouzení souladu s požadavky 
vyhl. č. 501/2006 Sb., požadavek na prostorové 
uspořádání sítí není možné stanovit pro situační 
výkresy (i s ohledem na skutečnost, že je kladen 
požadavek na prostorové uspořádání sítí), 
splnění požadavku lze doložit ve výkresech 
charakteristických řezů 

Vysočina 64.  V příloze 1, 4 a 
11 bod E3 

V příloze 1, 4 a 11 bod E3 – nebude možno doložit doklad prokazující 
shodu vlastností výrobku, protože většina projektových dokumentací 
je součástí výběrového řízení na dodavatele  staveb a zde nelze 
určovat konkrétní výrobky. 
 

Vysvětleno 
Nejedná se o požadavek na  jednotlivé dílčí části 
stavby, ale o výrobky plnící funkci stavby,  které 
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, 
vyžadují však územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas.  
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Formulace bodu 3. Dokladové části byla 
upravena tak, aby byla lépe srozumitelná. 
 

ČÚZK 65.  K příloze č. 1 
poznámce pod 
čarou č. 6 
 

Požaduji doplnit i další přepisy, které jsou v této souvislosti správně 
uvedeny v dosud platném znění vyhlášky, a to: 
„§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů. 
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

Akceptováno  

MPO 66.  K příloze č. 2 
kapitole B.3 
písm. c) 

Požadujeme vypustit písm. c). 
Odůvodnění: 
Způsob likvidace dešťových vod považujeme v této části dokumentace a u 
staveb tohoto typu za nadbytečnou informaci. Z hlediska hlavního dopadu 
náležitostí se bude jednat o stavby typu plynovod, vodovod, vedení 
elektrické energie, které nevyžadují řešení svodu a odstranění dešťových 
vod. Pokud by v nějakém specifickém případě taková situace nastala např. 
u technologických objektů, pak je to obecně řešeno v kapitole B.2.1.g), zde 
se pak jedná o duplicitu. Proto navrhujeme vypuštění celého písmene 
v souladu s přílohou č. 9, kde způsob likvidace dešťových vod rovněž není 
explicitně uveden. 
 

Akceptováno jinak 
Do příslušných  příloh vyhlášky bude začleněna 
část týkající se Celkového vodohospodářského 
řešení. 

SPD 67.  k příloze č. 2 
kapitole B.3 
písm. c) 

Požadujeme vypustit písm. c). 
Odůvodnění: 
Způsob likvidace dešťových vod považujeme v této části dokumentace a u 
staveb tohoto typu za nadbytečnou informaci. Z hlediska hlavního dopadu 
náležitostí se bude jednat o stavby typu plynovod, vodovod, vedení 
elektrické energie, které nevyžadují řešení svodu a odstranění dešťových 
vod. Pokud by v nějakém specifickém případě taková situace nastala např. 
u technologických objektů, pak je to obecně řešeno v kapitole B.2.1.g), zde 
se pak jedná o duplicitu. Proto navrhujeme vypuštění celého písmene 
v souladu s přílohou č. 9, kde způsob likvidace dešťových vod rovněž není 
explicitně uveden. 
 

Akceptováno jinak 
Do příslušných  příloh vyhlášky bude začleněna 
část týkající se Celkového vodohospodářského 
řešení. 
  

MPO 68.  K příloze č. 2 
části C.1 písm. 
c) (a k přílohám 
č. 1, 7, 8, 12   a 

Požadujeme vypustit písm. c). 
Odůvodnění: 
Vyznačení všech ochranných a bezpečnostních pásem v měřítku výkresu 
širších vztahů se jeví jako nepřínosné. Pokud se bude např. jednat o 

Vysvětleno 
S ohledem na možnost volby měřítka podle 
rozsahu stavby je možné zohlednit i potřebu 
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13 části C.1 
písm. c) a 
příloze č. 9 
kapitole C.1 
písm. d)) 

pásma o šířce 2 m, pak nebudou v daném měřítku v podstatě vidět a 
přínos takového výkresu bude nulový. Zároveň je zanesení ochranných a 
bezpečnostních pásem součástí koordinačního situačního výkresu pod 
kapitolou C.2 písm. j) – dle typu přílohy. Proto navrhujeme vypuštění 
celého bodu, a to ze všech relevantních příloh.  

zakreslení ochranných a bezpečnostních pásem, 
příp. budou vyznačena pouze v koordinačním 
výkrese 

SPD 69.  k příloze č. 2 
kapitole C.1 
písm. c) (a k 
přílohám č. 1, 7, 
8, 12 a 13 
kapitole C.1 
písm. c) a 
příloze č. 9 
kapitole C.1 
písm. d)) 

Požadujeme vypustit písm. c). 
Odůvodnění: 
Vyznačení všech ochranných a bezpečnostních pásem v měřítku výkresu 
širších vztahů se jeví jako nepřínosné. Pokud se bude např. jednat o 
pásma o šířce 2 m, pak nebudou v daném měřítku v podstatě vidět a 
přínos takového výkresu bude nulový. Zároveň je zanesení ochranných a 
bezpečnostních pásem součástí koordinačního situačního výkresu pod 
kapitolou C.2 písm. j) – dle typu přílohy. Proto navrhujeme vypuštění 
celého bodu, a to ze všech relevantních příloh.  
 

Vysvětleno  
S ohledem na možnost volby měřítka podle 
rozsahu stavby je možné zohlednit i potřebu 
zakreslení ochranných a bezpečnostních pásem, 
příp. budou vyznačena pouze v koordinačním 
výkrese 

Olomouc.kraj 70.  V příloze č. 2 
v kapitole „C.2 

V příloze č. 2 v kapitole „C.2 Koordinační situační výkres“ chybí hranice 
řešeného území, nadmořská výška 1. nadzemního podlaží u budov, výška 
upraveného terénu a stávající výškopis a polohopis (namísto toho je 
uveden neurčitý pojem „základní výškopis a polohopis“). 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 2 je pro dokumentaci liniových staveb, 
v případě že soubor staveb bude obsahovat i 
stavby budovy, dokumentace stavby těchto 
budov bude zpracována podle přílohy 
odpovídající druhu navrhované stavby. 

MPO 71.  K příloze č. 2 
kapitole C.2 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: „a) měřítko 1 : 200 až 1 : 15 000, u 
rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1:10000 nelze vyznačit parcelní čísla, jak je požadováno v písm. 
e), a rovněž tam bude obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami 
dopravní a technické infrastruktury i hranice pozemků. Proto navrhujeme 
vymezit použití měřítka max. 1:5000. 
 

Akceptováno 

HK 72.  Připomínka k 
Příloze č. 2, 
kapitola C. 2 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„a) měřítko 1 : 200 až 1 : 12 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 
1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1 : 10 000 nelze vyznačit parcelní čísla, tak je požadováno 
v písm. e) a rovněž tam budou obtížně znázornitelné např. křížení se 
stavbami dopravní a technické infrastruktury  
i hranice pozemků. Proto navrhujeme vymezit použití měřítka max. 1 : 
2000. 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven podle připomínky MPO: 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 5 000 
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SPD 73.  k příloze č. 2 
kapitole C.2 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: „a) měřítko 1 : 200 až 1 : 12 000, u 
rozsáhlých staveb 1 : 2 000 až 1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1:10000 nelze vyznačit parcelní čísla tak je požadováno v písm. 
e) a rovněž tam budou obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami 
dopravní a technické infrastruktury i hranice pozemků. Proto navrhujeme 
vymezit použití měřítka max. 1:2000. 
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven podle připomínky MPO: 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 5 000 

HK 74.  Připomínka k 
Příloze č. 2, 
kapitola C.2 
písm. d) 
(obdobně v 
kapitolách C.2 
písm. i) v 
Přílohách č. 1, 
8, 9, 12 a 13) 

Pojem „plochy vegetace“ požadujeme konkrétněji specifikovat. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, zda se jedná pouze o pozemky určené pro funkci lesa nebo i 
mimolesní zeleň. Není také zřejmé, zda mají být vyznačeny plochy určené 
ke kácení a náhradní výsadba. Úpravu požadujeme provést ve všech 
relevantních přílohách. Zároveň je třeba sjednotit pojmy „plochy vegetace“ 
a „řešení vegetace“, které jsou v identických kapitolách příloh 
nesystematicky odlišné. 

Vysvětleno 
Pojmy byly sjednoceny.  
  

SPD 75.  k příloze č. 2 
kapitole C.2 
písm. d) 
(obdobně 
v kapitolách C.2 
písm. i) v 
přílohách č. 1, 
8, 9, 12 a 13) 

Pojem „plochy vegetace“ požadujeme konkrétněji specifikovat, zda se 
jedná pouze o pozemky určené pro funkci lesa nebo i mimolesní zeleň? 
Není také zřejmé, zda mají být vyznačeny plochy určené ke kácení a 
náhradní výsadba. Úpravu požadujeme provést ve všech relevantních 
přílohách. Zároveň je třeba sjednotit pojmy „plochy vegetace“ a „řešení 
vegetace“, které jsou v identických kapitolách příloh nesystematicky 
odlišné. 
 

Vysvětleno 
Pojmy byly sjednoceny.  
 

MPO 76.  K příloze č. 2 
kapitole C.2 
písm. d) 
(obdobně 
v kapitolách C.2 
písm. i) v 
přílohách č. 1, 
8, 9, 12 a 13) 

Pojem „plochy vegetace“ požadujeme konkrétněji specifikovat, zda se 
jedná pouze o pozemky určené pro funkci lesa nebo i mimolesní zeleň? 
Není také zřejmé, zda mají být vyznačeny plochy určené ke kácení a 
náhradní výsadba. Úpravu požadujeme provést ve všech relevantních 
přílohách. Zároveň je třeba sjednotit pojmy „plochy vegetace“ a „řešení 
vegetace“, které jsou v identických kapitolách příloh nesystematicky 
odlišné. 
 
 

Vysvětleno 
Pojmy byly sjednoceny.  
 
 

SPD 77.  k příloze č. 2 
kapitole C.3 

Požadujeme přesunout obsah kapitoly C.3 písm. c) do kapitoly C.4. 
Kapitola C.4 by zněla: „Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve 
vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

Vysvětleno 
Došlo k přečíslování katastrálního situačního 
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písm. c) technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření, vyznačení dalších vazeb a vlivů na okolí.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme přesun obsahu bodu C.3 písm. c) do kapitoly C.4. Samotné 
znění bodu je neurčité a do velké míry duplicitní s kapitolou C.2 
Koordinační výkresy. V kapitole C.4 tak budou zakresleny speciální 
požadavky nebo jiné vazby na okolí, které nejsou explicitně vymezeny jako 
požadavky pro koordinační výkresy v kapitole C.2. 
 

výkresu z  C.3 na C.2. Část C.2 se týká 
katastrálního situačního výkresu, který je 
využíván mimo jiné i pro stanovení okruhu 
účastníků řízení, nejedná se tedy o duplicitu. 
Situační výkres dle části C.4 se dokládá pouze 
v případě potřeby, dokumentace tedy tuto část 
nemusí vůbec obsahovat 

MŽP 78.  Příloha č. 2 a 9 
C.4 

Část C.4 Speciální výkresy – Situační výkresy vyhotovené podle potřeby 
ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření a prvků životního prostředí (lokality NATURA 2000, 
ÚSES, VKP, CHÚ, atd.) požadujeme doplnit též do příloh č. 2 a 9 
(liniové stavby technické infrastruktury), neboť i v tomto případě se jedná o 
rozsáhlé stavby, které mohou významně ovlivnit jednotlivé limity z hlediska 
zákona č. 114/1992 Sb., resp. migrační prostupnost krajiny, k jejímuž 
zajištění pomocí ochrany přírodních a přírodě blízkých struktur přispívá mj. 
též soustava Natura 2000, ÚSES, VKP či zvláště chráněná území. 
Možnost takového dotčení je nutné uvést v dokumentaci stavby 
prostřednictvím speciálního výkresu. 
 

Akceptováno 

SPD 79.  k příloze č. 2 
kapitole D.3 

U základních pohledů upozorňujeme, že v případech, kdy není k dispozici 
3D modelování, může být problematické vytvořit pohledy dokumentující 
začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny. 
 

Vysvětleno 
Z uvedené připomínky nevyplývá žádný 
požadavek na úpravu textu navrhované vyhlášky, 
jedná se o pouhé konstatování, upozornění. 

HK 80.  Připomínka k 
Příloze č. 2, 
kapitola E.3 

Požadujeme za stávající text doplnit slova:  
„Doklad podle zvláštního právního předpisu5) prokazující shodu vlastností 
výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, 
popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na 
stavby (u souvisejících technologických objektů)“. 
Odůvodnění: 
Doklad, prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, kterým bude možno podle 
§ 86 odst. 2 písm. e) novely stavebního zákona nahradit výkresovou část 
se týká výhradně souvisejících technologických objektů. 
 

Vysvětleno 
Tento požadavek se týká pouze výrobků plnících 
funkci stavby obecně. Dokumentace podle 
přílohy 2 se sice týká liniových staveb, nelze 
však vyloučit, že součástí takovéto stavby 
nebude stavba jiná než související technologický 
objekt. 
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SPD 81.  k příloze č. 2 
kapitole E.3 

Požadujeme za stávající text doplnit slova:  
„(u souvisejících technologických objektů)“ 
Odůvodnění: 
Doklad, prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby nebo 
technická dokumentace výrobce nebo dovozce, kterým bude možno podle 
§ 86 odst. 2 písm. e) novely stavebního zákona nahradit výkresovou část 
se týká výhradně souvisejících technologických objektů. 
 

Vysvětleno 
Tento požadavek se týká pouze výrobků plnících 
funkci stavby obecně. Dokumentace podle 
přílohy 2 se sice týká liniových staveb, nelze 
však vyloučit, že součástí takovéto stavby 
nebude stavba jiná než související technologický 
objekt. 

Formulace bodu 3. Dokladové části byla 
upravena tak, aby byla lépe srozumitelná. 

 

MD 82.  K příloze č. 3, 
bodu A.3 
 

V bodě A.3 přílohy č. 3, v řádku tabulky „Silnoproudá technologie“ 
požadujeme vypustit text „6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího 
zařízení“. 
Odůvodnění: V současné době se připravují projekty jednotného 
magistrálního vedení v jiné napěťové hladině, které bude sloužit nejen pro 
napájení železničního zabezpečovacího zařízení. Proto navrhujeme 
zobecnění uvedeného textu, neboť stávající text by byl omezující pro 
zařízení elektrických stanic. 
 

Akceptováno 

MD 83.  K příloze č. 3, 
bodu A.3 
 

Na konec textu bodu A.3 (za tabulku) požadujeme doplnit větu „Ostatní 
objekty stavební a technologické části výše neuvedené budou zařazeny 
dle charakteru a funkce do příslušných skupin.“  
Odůvodnění: Vzhledem k vývoji technologií je potřeba počítat s tím, 
že výčet v tabulce nemusí být úplný a  v budoucnu se mohou objevit i další 
prvky, na něž tabulka v současné době nepamatuje. 
 

Akceptováno 

HK 84.  Připomínka k 
Příloze č. 3, 
kapitola B.1 d) 

Požadujeme upravit znění následovně: 
„výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkově chráněném území výčet a závěry provedených průzkumů a 
měření (předběžné geotechnické posouzení, hydrogeologický 
posouzení, korozní průzkum, stavebně historický průzkum, radonový 
průzkum apod.), případně požadavky na jejich doplnění v dalším stupni,“. 
 
Odůvodnění: 
Zpřesnění výčtu v souladu s připomínkami na doplnění kapitoly E. Text 
vychází z Přílohy č. 11 a je upraven pro potřeby daného stupně a typu 

Vysvětleno 
Text v závorce je příkladmým výčtem, projektant 
musí stanovit rozsah nezbytných dokladů pro 
zpracování PD. 

Rozsah všech částí jednotlivých příloh je dle § 1 
vyhlášky zpracováván s ohledem na druh a 
význam stavby, charakter navrhované změny v 
území, charakter navrhované změny vlivu 
užívání stavby na území, podmínky v území, 
umístění stavby, stavebně technické provedení, 
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stavby (ohlášení = předběžné geotechnické posouzení; stavební povolení 
= podrobný geotechnický průzkum). Doplněn radonový průzkum v souladu 
s  
§ 98 odst. 1 novely atomového zákona. 
 

účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání 
stavby. 
Podle § 98 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. 
(atomový zákon) je každý, kdo navrhuje umístění 
nové stavby nebo přístavby s obytnými nebo 
pobytovými místnostmi povinen zajistit stanovení 
radonového indexu pozemku.  
Radonový index pozemku se tak prokazuje 
stanoviskem, kterému předchází průzkum.  
Stanovisko je obsaženo v dokladové části 
příslušné dokumentace - „Ostatní stanoviska, 
vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených 
v průběhu zpracování dokumentace.“. 

Olomouc kraj 85.  V příloze č. 3 
v kapitole B.1 
písm. k) 

V příloze č. 3 v kapitole B.1 písm. k) je nutno doplnit, že se pozemky 
označují podle katastru nemovitostí, a v kapitole „C.2 Koordinační situační 
výkres“ chybí výška upraveného terénu. 

Vysvětleno 
U liniové dopravní stavby jsou výšky uvedeny 
v podélném profilu, v situaci toto nelze vyznačit. 

Koordinační situační výkres byl přeznačen z C.2 
na C.3. 

MD 86.  K příloze č. 3 a 
k příloze č. 10, 
bodům B.2.7 

V bodě B.2.7 písm. b) požadujeme vypustit slova „a jeho zdůvodnění“. 
Odůvodnění: Jedná se o duplicitu s částí D, v ostatních přílohách rovněž 
není v části B požadováno zdůvodnění řešení.  
 

Akceptováno 

MD 87.  K příloze č. 3, č. 
4, č. 10 a č. 11, 
bodům B.6 
 

V bodě B.6. písm. d) požadujeme slovo „návrh“ nahradit slovem „způsob“. 
Odůvodnění: V předmětné kapitole má být uvedeno, jakým způsobem 
dokumentace reaguje na jednotlivé podmínky stanoviska EIA. Nejedná se 
tedy o návrh zohlednění těchto podmínek, ale o popis způsobu jejich 
zohlednění. 
 

Akceptováno 

MV 88.  K čl. I bodu 19 – 
k příloze č. 3: 
C2 
 

V části C.2 písm. g) navrhujeme vypustit slova „nástupní plochy pro 
požární techniku“ a zároveň za písmeno n) vložit nový bod o), které bude 
znít: 
„o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných 
prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a 
zdroje požární vody.“ 
 
Touto úpravou budou komplexně uvedeny požadavky z hlediska požární 
bezpečnosti staveb, které patří mezi zásadní sledované parametry při 
umísťování staveb.  

Akceptováno 
Koordinační situační výkres byl přeznačen z C.2 
na C.3. 
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MD 89.  K příloze č. 3, 
bodu D 
 

V bodě D „Dokumentace objektů“ požadujeme vypustit slovo „samostatná“.  
Odůvodnění: S ohledem na charakter některých objektů by docházelo 
k duplicitám textové a výkresové části a celkové nepřehlednosti 
dokumentace. 
 

Akceptováno 

MD 90.  K příloze č. 3 a 
k příloze č. 10, 
bodům E.2.3 
 

Bod E.2.3 požadujeme vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: Je zcela nežádoucí, aby interní stanoviska jednotlivých 
složek provozovatele dráhy měla být součástí dokumentace předkládané 
na stavební úřad a obecně dostupná komukoliv a předmětem možných 
odvolání. Domníváme se, že by v rámci územního řízení vůbec nemusely 
být součástí dokumentace (příloha 3) a v rámci společného řízení by 
mohla být zařazena do E.1 jako jedno stanovisko dokládající, že stavba 
byla projednána v rámci všech složek provozovatele dráhy. 
 

Akceptováno 

MD 91.  K příloze č. 3 a 
k příloze č. 4, 
bodům E.3 
 

Bod E.3 požadujeme vypustit.  
Odůvodnění: S ohledem na ustanovení nového zákona o veřejných 
zakázkách bude v případě staveb podléhajících jeho režimu v zásadě 
nesplnitelnou povinností doložení požadovaných dokladů před výběrem 
zhotovitele stavby. Názvy jednotlivých položek v dokumentaci a jejich 
technické specifikace nesmí obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to ani 
příkladem s ohledem na zákon o veřejných zakázkách. 
 

Vysvětleno 
Nejedná se o požadavek na  jednotlivé dílčí části 
stavby, ale o výrobky plnící funkci stavby,  které 
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, 
vyžadují však územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas.   

Formulace bodu 3. Dokladové části byla 
upravena tak, aby byla lépe srozumitelná. 

 
 

MD 92.  K příloze č. 3, 
bodu E.5.1 
 

V bodě E.5.1 požadujeme na konec textu doplnit slova „, jsou-li zákonem 
vyžadovány“. 
Odůvodnění: Ustanovení § 86 odst. 3 stavebního zákona nevyžaduje 
doložení souhlasu vlastníka pozemků, jestliže pozemky pro stavbu lze 
vyvlastnit, proto by bylo jeho dokládání v takových případech nadbytečné. 
Doklad o projednání sice nemusí být nutně souhlasem, ovšem i jiný 
„doklad“ je v rámci investorsko-inženýrské činnosti pro liniové dopravní 
stavby značně složité získat od všech dotčených majitelů pozemků. 
 

Akceptováno jinak 
Bod E.5.1 bude vypuštěn bez náhrady. 

MD 93.  K příloze č. 4, 
bodu A.3 

V bodě A.3 v tabulce v řádku „Objekty drah“ požadujeme uvést namísto 
chybného číselného označení „660“ správné označení „650“. 
 

Vysvětleno 
660 je u objektů drah správně, bude upraveno 
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v příloze č. 11, kde je uvedeno chybně 650. 

Olomouc kraj 94.  V příloze č. 4 
v kapitole „C.2 

V příloze č. 4 v kapitole „C.2 Koordinační situační výkres“ chybí 
výškopisné vyznačení navržené stavby a výška upraveného terénu. Vysvětleno 

U liniové dopravní stavby jsou výšky uvedeny 
v podélném profilu, v situaci toto nelze vyznačit. 

Koordinační situační výkres byl přeznačen z C.2 
na C.3. 

MPO 95.  K příloze č. 5 
kapitole B.1 

 

Požadujeme v kapitole B.1 písm. j) a k) nahradit slova „stavby“ textem 
„souboru staveb“. Předmětná písmena by zněla: „j) věcné a časové vazby 
stavby souboru staveb, podmiňující, vyvolané, související investice,“ a „k) 
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby souboru staveb 
(podle katastru nemovitostí),“. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravou dochází upřesnění pojmů v souladu s celkovou 
koncepcí této přílohy. 
 

Akceptováno 

HK 96.  K příloze č. 5 
kapitole B.1 

 

Požadujeme v kapitole B.1 písm. j) a k) nahradit slova „stavby“ textem 
„souboru staveb“.  
Předmětná písmena by zněla: 
„j) věcné a časové vazby stavby souboru staveb, podmiňující, vyvolané, 
související investice, 
k) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby souboru 
staveb (podle katastru nemovitostí),“. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravou dochází k upřesnění pojmů v souladu s celkovou 
koncepcí této přílohy. 
 

Akceptováno 

SPD 97.  k příloze č. 5 
kapitole B.1 

Požadujeme v kapitole B.1 písm. j) a k) nahradit slova „stavby“ textem 
„souboru staveb“. Předmětná písmena by zněla: „j) věcné a časové vazby 
stavby souboru staveb, podmiňující, vyvolané, související investice,“ a „k) 
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby souboru staveb 
(podle katastru nemovitostí),“. 
Odůvodnění: 
Navrhovanou úpravou dochází upřesnění pojmů v souladu s celkovou 
koncepcí této přílohy. 
 

Akceptováno 

HK 98.  Připomínka k 
Přílohám č. 5 - 

Požadujeme upravit znění následovně: 
„výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 
podrobný nebo případně doplňující geotechnický průzkum, 

Vysvětleno 
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8, 12, 13, 
kapitola 
B.1.písm. c) 

hydrogeologický průzkum, podrobný korozní průzkum, stavebně 
historický průzkum, radonový průzkum apod.),“. 
Odůvodnění: 
Zpřesnění výčtu v souladu s připomínkami na doplnění kapitoly E. Text 
vychází z Přílohy č. 11 a je upraven pro potřeby daného stupně a typu 
stavby (ohlášení = předběžné geotechnické posouzení; stavební povolení 
= podrobný geotechnický průzkum). Doplněn radonový průzkum v souladu 
s  
§ 98 odst. 1 novely atomového zákona. 
 

Viz připomínka č. 55 a 56 

Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí.    

HK 99.  Připomínka k 
Příloze č. 5, 
kapitole C.1 
písm. d) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„d) vyznačení hranic dotčeného území, na kterém má být soubor staveb 
umístěn.“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
soubor staveb umístěn. 
 

Vysvětleno 
Hranice dotčeného území nemusí být totožné 
s hranicí území, na kterém je stavba umístěna.  

Dotčené území zahrnuje územní rozsah dotčený 
stavbou, a to např. ochranná pásma, která 
mohou přesahovat hranici pozemků, na nichž je 
stavba umístěna 

SPD 100.  k příloze č. 5 
kapitole C.1 
písm. d) 

Požadujeme následující úpravu textu: „d) vyznačení hranic dotčeného 
území, na kterém má být soubor staveb umístěn.“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
soubor staveb umístěn. 
 

Vysvětleno 
Hranice dotčeného území nemusí být totožné 
s hranicí území, na kterém je stavba umístěna.  

Dotčené území zahrnuje územní rozsah dotčený 
stavbou, a to např. ochranná pásma, která 
mohou přesahovat hranici pozemků, na nichž je 
stavba umístěna 

Olomouc kraj 101.  V příloze č. 5 
v kapitole „C.2 

V příloze č. 5 v kapitole „C.2 Koordinační situační výkres“ chybí stávající 
výškopis a polohopis, vyznačení jednotlivých navržených a 
odstraňovaných staveb, včetně komunikací, zpevněných ploch a technické 
infrastruktury, s výškopisným a polohopisným vyznačením, nadmořská 
výška 1. nadzemního podlaží u budov, výška upraveného terénu, řešení 
vegetace a okótované odstupy staveb. 
 

Vysvětleno 
Nelze doplnit. Princip dokumentace jádra je 
principem „ obálky“ v níž bude stavba umístěna.  
Přesná lokalizace jednotlivých objektů však při 
umístění není známa. 

Olomouc kraj 102.  V příloze č. 6 
v názvu kapitoly 
„A.3 

V příloze č. 6  
1) v názvu kapitoly „A.3 Členění stavby na objekty“ je nesprávně použito 
slovo „stavby“;  
 

1)Vysvětleno  
Položka A.3 se vypouští 
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2)v kapitole B.1 chybí údaje o odtokových poměrech;  
 

 
3) v kapitole B.2 chybí údaje o změně odtokových poměrů; 
 
4) označení kapitoly „B.2.1 Základní charakteristika změny využití území“ 
je nutno vypustit a místo toho do kapitoly „B.2 Popis navrhované změny 
využití území“ doplnit podrobné údaje o záměru, jeho účincích a vlivech na 
okolí. 
 

2)Akceptováno 
 
3)Vysvětleno  
Odtokové poměry jsou řešeny v B.1 
4) Akceptováno 
 

Olomouc kraj 103.  V příloze č. 7 
v kapitole B.1 
v kapitole „C.2 

V příloze č. 7  
v kapitole B.1 chybí údaje o odtokových poměrech; v názvech kapitol B.1 a 
B.2 se opakuje text informující, že kapitoly obsahují popis změny vlivu 
užívání stavby na území;  
 
v kapitole „C.2 Koordinační situační výkres“ chybí vyznačení staveb, 
včetně komunikací a zpevněných ploch a technické infrastruktury, 
s výškopisným a polohopisným vyznačením, vyznačení stavby měnící vliv 
užívání na území a vyznačení požadované nové dopravní a technické 
infrastruktury. 
 

Akceptováno jinak 
Do příslušných příloh bude začleněna část 
Celkové vodohospodářské řešení  

 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 rozhodnutí o změně vlivu užívání 
stavby na území, požadavek není relevantní 

Upozornění: Koordinační situační výkres byl 
přeznačen z C.2 na C.3. 
 

MPO 104.  K příloze č. 8 V příloze č. 8 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení v části D.2 a) Dokumentace technických a technologických 
zařízení požadujeme technickou zprávu doplnit o další požadavek do 
závorky „účinnost užití zdrojů a rozvodů energie“. 
Požadované doplnění je v souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.  
 

Akceptováno 

ČKA 105.  příloha č. 8, 
k oddílu B 
(„souhrnná 
zpráva“) 
V případech, 
kde je 
připomínka 

k oddílu B („souhrnná zpráva“) 
 
Požadujeme zestručnění. To se musí zdůraznit po všech položkách slovy 
"základní, stručná, úvodní .." apod.  
 
Odůvodnění: 
Skutečnost, že vyhláška požaduje na jeden projekt 3 zprávy (průvodní, 
souhrnnou a zprávu k objektům), považujeme za nedůvodně zatěžující. V 
případě menších projektů, např. standardních rodinných domů, vyhláška 

Vysvětleno 
Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
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aplikovatelné, 
se obdobně 
vztahuje i na 
ostatní přílohy 
návrhu novely 
vyhlášky 

musí umožňovat zjednodušení. 
 

stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

Rozsah a obsah dokumentace musí být 
dostatečný z hlediska posouzení stavebního 
záměru stavebním úřadem a dotčenými orgány 

 

ČKA 106.  příloha č. 8, 
k bodu B.2 
písm. d) 
V případech, 
kde je 
připomínka 
aplikovatelné, 
se obdobně 
vztahuje i na 
ostatní přílohy 
návrhu novely 
vyhlášky 

Požadujeme zrušení podkapitol označených jako „B.2.1“, „B.2.2“ atd. a 
zavedení řazení podle písmen a), b), c).... Poslední úroveň aktuálně 
řazenou podle písmen požadujeme převést do závorek. 
 
Odůvodnění: 
Smyslem je sjednocení principu členění. Popis v závorce bude pouze 
demonstrativním návodem a nebude vyžadován v každé položce bod po 
bodu ve zprávách. Soudobé zprávy jsou doslova zapleveleny nadpisy, pod 
které se toho mnoho nepíše a už tak mívají zprávy desítky někdy stovky 
stran.  
 

Vysvětleno 
Členění na podkapitoly je v praxi zažité a 
projektanta upozorňuje na nutný obsah kapitoly 
v případě, že se tato dotýká konkrétního 
stavebního záměru.  

Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí.    

Projektant tak může rozsah a obsah 
dokumentace uzpůsobit stavebnímu záměru.  

 

ČKA 107.  příloha č. 8, 
k bodu B.2.1 
písm. d) 
V případech, 
kde je 
připomínka 
aplikovatelné, 
se obdobně 
vztahuje i na 
ostatní přílohy 
návrhu novely 

k bodu B.2.1 písm. d)  
Text „závěry stavebně technického průzkumu“ požadujeme uvést 
do závorky. 
 
Odůvodnění: 
STP se provádí pouze u větších staveb; v opačném případě postačují 
lokální sondy a posouzení statika, což je ale uvedeno dále. 
 

Vysvětleno 
Závorky s ohledem na připomínky UV KML a 
LRV budou v celém dokumentu redukovány,  
jejich počet nelze rozšiřovat.  
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vyhlášky 

Olomouc kraj 108.  V příloze č. 8 
v kapitole B.2.3 

1. V příloze č. 8 v kapitole B.2.3 je nutno doplnit údaj o dispozičním 
řešení stavby. Vysvětleno 

Dispoziční řešení stavby je součástí B2.6. 
Připomínka není relevantní. 

ČKA 109.  příloha č. 8, 
k bodu B.2.6 
V případech, 
kde je 
připomínka 
aplikovatelné, 
se obdobně 
vztahuje i na 
ostatní přílohy 
návrhu novely 
vyhlášky 

k bodu B.2.6   
Požadujeme odstranění textu pod písmeny a – c  
 
Odůvodnění 
V souhrnné zprávě stačí pouze nadpis („základní charakteristika objektů“), 
detailní členění textu náleží dokumentaci objektu, která se uvádí v části 
"D". V souhrnné zprávě není nutné popisovat mechanickou odolnost a 
stabilitu, když je v popisu v části "D" v samostatné složce uvedeno 
„statické posouzení“ od autorizovaného statika. Souhrnná zpráva by měla 
uvést jednotlivé objekty do souvislosti. Jinak se popisují v samotných 
objektech a není třeba text zdvojovat, resp. ztrojovat (jak bývalo u průvodní 
zprávy). 
 

Vysvětleno 
Členění na podkapitoly je v praxi zažité a 
projektanta upozorňuje na nutný obsah kapitoly 
v případě, že se tato dotýká konkrétního 
stavebního záměru.  

Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

ČKAIT 110.  Přílohy č. 8,9,12 
část B.2.8 

Návrh textu 
Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Odůvodnění  
Odstranění duplicity s D.1.3 
(v B.2.8 by měly být hlavní zásady, v D.1.3 by mělo být celé řešení) 
 

Akceptováno 

HK 111.  Připomínka k 
Příloze č. 8, 
kapitola B.2.9 

Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„Zásady hospodaření s energiemi 
a)      kritéria tepelně technického hodnocení, 
b)      posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
„Úspora energie a tepelná ochrana: 
a) vyhodnocení energetické náročnosti budovy včetně posouzení 
využití alternativních systémů dodávek energií; 
b) vyhodnocení požadavků na tepelnou ochranu budovy.“. 
Odůvodnění: 
Nadpis je dán do souladu s 6. základním požadavkem. Odrážky jsou 
přesněji formulovány. 
Navržené úpravy mají přispět k vymahatelnosti plnění závazných 

Akceptováno jinak 
Položka bude označena: 
„Úspora energie a tepelná ochrana“ 
Podbody a) a b) se vypouští.  
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požadavků na stavby a sjednocení rozsahu předkládané dokumentace. 
Doplnění obsahu dokumentace nově umožní také hodnocení energetické 
náročnosti budovy a její adaptování na změnu klimatu. 
 

HK 112.  Připomínka 
k Příloze č. 8, 12 
a 13 kapitola 
C.2 písm. a) a 
v Příloze č. 14, 
kapitola C.1 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 
000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové 
rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku  
1 : 200,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1 : 5000 nelze vyznačit parcelní čísla a rovněž tam budou 
obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami dopravní a technické 
infrastruktury i hranice pozemků. Proto navrhujeme vymezit použití měřítka 
max. 1 : 2 000. 
 

Vysvětleno 
Parcelní čísla obsahuje výkres C.2 Katastrální 
situační výkres. 
 
Rozptyl měřítka 1 : 200 až 1 : 1000 resp. 1 : 2000 
nebo 1 : 5000 zajišťuje projektantovi možnost 
volby měřítka s ohledem na druh a význam 
stavby. 
 

SPD 113.  k příloze č. 8, 12 
a 13 kapitole 
C.2 písm. a) a 
příloze č. 14 
kapitole C.1 
písm. a) 
 

Požadujeme následující úpravu textu: „a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u 
rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je 
kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové 
zóně v měřítku 1 : 200, 
Odůvodnění: 
V měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000 nelze vyznačit parcelní čísla a rovněž 
tam budou obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami dopravní a 
technické infrastruktury i hranice pozemků.  Proto navrhujeme vymezit 
použití měřítka max. 1:2000. 
 

Vysvětleno 
Parcelní čísla obsahuje výkres C.2 Katastrální 
situační výkres. 

Rozptyl měřítka 1 : 200 až 1 : 1000 resp. 1 : 2000 
nebo 1 : 5000 zajišťuje projektantovi možnost 
volby měřítka s ohledem na druh a význam 
stavby. 

MPO 114.  k příloze č. 8 
kapitole C.4 

Požadujeme konkrétněji specifikovat, zda speciální situační výkres má 
obsahovat řešení mimolesní zeleně, která bude kácena, nebo veškerou 
vegetaci včetně lesa. 
 

Vysvětleno 
Část C. 4 byla upravena.  

C. 4 Situační výkresy vyhotovené podle potřeby 
ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření, včetně bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní 
systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, chráněná území, apod. 
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HK 115.  Připomínka k 
Příloze č. 8, 
kapitola C.4 

Požadujeme konkrétněji specifikovat, zda speciální situační výkres má 
obsahovat řešení mimolesní zeleně, která bude kácena, nebo veškerou 
vegetaci včetně lesa. 
Odůvodnění: 
Znění není jednoznačné a je nutné ho ujasnit. 
 

Vysvětleno 
Část C. 4 byla upravena.  

C. 4 Situační výkresy vyhotovené podle potřeby 
ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření, včetně bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní 
systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, chráněná území, apod. 

SPD 116.  k příloze č. 8 
kapitole C.4 

Požadujeme konkrétněji specifikovat, zda speciální situační výkres má 
obsahovat řešení mimolesní zeleně, která bude kácena, nebo veškerou 
vegetaci včetně lesa. 
 

Vysvětleno 
Část C. 4 byla upravena.  

C. 4 Situační výkresy vyhotovené podle potřeby 
ve vhodném měřítku zobrazující speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení, 
technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření, včetně bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní 
systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, chráněná území, apod. 

HK 117.  Připomínka k 
Příloze č. 8 a č. 
12, kapitola 
D.1.4 písm. a) 

Požadujeme raději uvádět text dle článku F1.4.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
před zněním novely č. 62/2013 Sb. z Přílohy č. 1. 
Odůvodnění: 
Praxe ukázala, že původní text lépe vystihuje požadavky na technické 
zařízení budov a odpovídá potřebám investorů a realizačních firem. 
Zobecnění v novele č. 62/2013 Sb. odpovídající tomuto návrhu snížilo 
kvalitu PD a zvýšilo nekvalitu realizovaných staveb. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 8 a 12 stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení a 
projektové dokumentace pro společné povolení a 
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro 
vydání stavebního povolení. Předmětem přílohy 
je stanovit takový obsah, aby podle něj mohla být 
stavba umístěna a povolena.  
Vztah investora a projektanta je vztahem 
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objednatele a zhotovitele, který vzniká např. na 
základě smlouvy o dílo, do níž může investor 
definovat rozsah požadovaného díla. Předmětem 
vyhlášky není regulace soukromoprávních 
vztahů. 
V obecné připomínce č. 8 HK požaduje 
zjednodušení dokumentace pro povolení, při 
zachování veškeré podstatné údaje 
v dokumentaci potřebné pro jednotlivé dotčené 
orgány i úřad. 

KZPS, SPS 118.  Př.8,12/D.1.4.a Návrh 
Text dle článku F1.4.1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. před zněním novely č. 
62/2013 Sb. z přílohy č. 1 
Odůvodnění 
Praxe ukázala, že původní text lépe vystihuje požadavky na technické 
zařízení budov a odpovídá potřebám investorů a realizačních firem. 
Zobecnění v novele č. 62/2013 Sb. odpovídající tomuto návrhu snížilo 
kvalitu PD a  
zvýšilo nekvalitu realizovaných staveb 

Vysvětleno 
Příloha č. 8 a 12 stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení a 
projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) 
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 
povolení. Předmětem přílohy je stanovit takový 
obsah, aby podle ní mohla být stavba umístěna a 
povolena.  
Vztah investora a projektanta je vztahem 
objednatele a zhotovitele, který vzniká např. na 
základě smlouvy o dílo, do níž může investor 
definovat rozsah požadovaného díla. Předmětem 
vyhlášky není regulace soukromoprávních 
vztahů. 

HK 119.  Připomínka k 
Příloze č. 8 a č. 
12, kapitola 
D.1.4 písm. a) 

Bod D.1.4 týkající se techniky prostředí staveb v Příloze č. 8 navrhujeme 
upravit takto: 
„D.1.4 Technika prostředí staveb a technická zařízení 
Dokumentace týkající se techniky prostředí staveb a technických 
zařízení obsahuje vymezení základní materiálové, technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systému 
v podrobnosti dokladující realizovatelnost a funkčnost. Uvede 
základní kvalitativní a bezpečností požadavky na zařízení a systémy 
dané profese. Dokumentace musí obsahovat veškeré informace 
mající vliv na dokumentaci navazující na projekt pro vydání 
koordinovaného povolení (akustická studie, emisní studie, Průkaz 
energetické náročnosti apod.). 
Dokumentace týkající se techniky prostředí staveb a technických 
zařízení se zpracovává ve formě technické zprávy, která obsahuje: 

Vysvětleno 
viz připomínka HK č. 117 
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seznam výchozích podkladů, v případě rekonstrukce stávajícího 
stavu a využitelnosti stávajících systémů, základní údaje mající vliv 
na dimenzování jednotlivých systémů a zařízení, umožňující zpětnou 
kontrolovatelnost projektového návrhu, podmínky napojení na místní 
technickou infrastrukturu, vlivy na volbu projektového řešení 
(stavební řešení, doby provozu, využívatelnost prostor, určení, 
požadovaná flexibilita, způsob, místo a požadovaná doba realizace 
apod.), popis navrhovaného technického řešení, hlavní parametry 
navrhovaných zařízení a systémů (výkony, spotřeba energií, popis 
jejich umístění v budově, apod.), bilance energií (médií), obecné 
požadavky na navazující profese, předpoklady funkčnosti řešení a 
garantování funkce, uvedení hlavních technologických výrobků, 
pokud je to pro daný stupeň nezbytné a vyžadované dotčenými 
orgány, tabulky s hlavními výkonovými parametry, dílčí zařízení a 
systém, pokud je to pro danou profesi nezbytné, pro deklarování 
výkonových parametrů a požadavků na navazující profese, seznam 
rozhodujících strojů a zařízení a jejich technické specifikace).“ 
Odůvodnění: 
V rámci přípravy nových dokumentací vznikly dokumentace např. pro 
liniové stavby a také např. pro stavby v areálu jaderného zařízení, které 
doznaly zjednodušení oproti stávající úpravě, ale dokumentace pro 
společné povolení pro stavby „obecné“ (navržená příloha č. 8), např. 
bytové, zásadních změn nedoznala, jde o dnešní verzi dokumentace 
společné územní a stavební řízení (viz stávající verzi přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.). Společným povolením by měl být garantován hlavní cíl 
novely stavebního zákona, a to zrychlit povolovací proces např. u běžných 
staveb bytových domů. Aby byl tento cíl a hlavní úkol novely naplněn, mělo 
by dojít i k úpravě dokumentace k tomuto společnému povolení. Jako 
jediná část dokumentace, kterou je vhodné upravit, je část týkající se 
techniky prostředí staveb, tedy "vnitřních detailů" stavby, za které je vždy 
zodpovědný projektant. Tyto vnitřní rozvody nemají vliv na okolí, a pokud 
by měly (např. vzduchotechnické zařízení na střeše objektu), bude to 
vyplývat z technické zprávy i po její navrhované úpravě. Stěžejní by byla 
technická zpráva, ze které by měly být hlavní údaje zřejmé. Pokud by 
stavební úřad potřeboval ověřit dodržení požadavků na výstavbu, pak by 
mohl při vydání společného povolení stanovit, že je stavebník povinen 
zpracovat dokumentaci pro provádění stavby, kde mohou být případně 
detaily vyjasněny. Obavy o vznik nekvalitní dokumentace by tak neměly 
vznikat. Na textu předložené úpravy se dohodli po společných jednáních 
zástupci Hospodářské komory ČR, ČKAIT, ČKA a SPD v roce 2016. 
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HK 120.  Připomínka k 
Příloze č. 8, 
kapitole E 

Požadujeme doplnit na konec do závorky následující text: 
„Vyhodnocení splnění požadavků na tepelnou ochranu budovy.“. 
Odůvodnění: 
Výpočty prokazující splnění 6. základního požadavku na tepelnou ochranu 
budov dle závazné ČSN 73 0540-2. Váže se na bod B 2.9. 
 

Vysvětleno 
Nadbytečné. Na základě zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, je součástí 
dokumentace bod E. 5 - Průkaz energetické 
náročnosti budov (PENB). PENB slouží k 
vyhodnocení energetické náročnosti budovy - 
kvantifikuje veškeré energie spotřebované při 
standardizovaném provozu hodnocené budovy. 
PENB hodnotí veškerou energii potřebnou pro 
provoz budovy.  

Požadavky jsou splněny předložením PENB. 

HK 121.  Připomínka k 
Příloze č. 8, 9, 
12 a 15, kapitola 
B.8 písm. i) 

Požadujeme vypustit následující část textu: 
„posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti podle jiných předpisů“. 
Odůvodnění: 
Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od 
zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí 
staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby 
zadavatelem stavby. Tato část textu není v souladu s § 14 zákona č. 
309/2006 Sb.. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 122.  Příloha č. 8 a č. 
9 
část B.8 i) 
a 
Příloha č. 12 
část B.8 j) 
a 
Příloha č. 15 
část B.5 i) 
 

Návrh textu 
ochrana životního prostředí při výstavbě, zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Odůvodnění 
Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání 
zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním 
zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Tato část 
textu není v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb. 
 

Akceptováno 

MPO 123.  K příloze 8 a 12 
D.1.1 

Požadujeme: 
- - na konec písm. b) doplnit nový text do závorky: "rozhodující 
detaily obálky budovy)." 
- - doplnit nový odstavec c) následujícího znění: 
"c) Doložení splnění požadavků na tepelnou ochranu budovy x), 
v případě rodinných domů postačuje pouze jejich vyhodnocení. 

Vysvětleno 
Nadbytečné. Na základě zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, je součástí 
dokumentace bod E. 5 - Průkaz energetické 
náročnosti budov (PENB). PENB slouží k 
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x) dle požadavků vyhlášky 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů" 

Odůvodnění: 
Cílem navržené úpravy je zdůraznění vazby mezi vyhláškou č. 268/2009 
Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Podle § 8 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 
268/2009 Sb. stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně 
splnila základní požadavky, kterými jsou úspora energie a tepelná 
ochrana. Požadavek na plnění tepelné ochrany budovy (ČSN 73 0540 – 2) 
je v praxi naplňován slovním hodnocením, které není možné vyhodnotit 
z důvodu nedostatečnosti relevantních informací v projektové 
dokumentaci. Navržená doplnění by měla v praxi zajistit plnění a 
vyhodnocení požadavku vyhlášky č. 268/2009 §8 odst. 1 písm. f). 
 

vyhodnocení energetické náročnosti budovy - 
kvantifikuje veškeré energie spotřebované při 
standardizovaném provozu hodnocené budovy. 
PENB hodnotí veškerou energii potřebnou pro 
provoz budovy. 

Požadavky jsou splněny předložením PENB. 

HK 124.  Připomínka k 
Přílohám č. 8 a 
12, kapitola 
D.1.2 

Požadujeme vypustit následující odstavec: 
„Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).“. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé na základě jakého právního nebo technického předpisu vznikl, 
a jak tento požadavek projektant naplní. Není řečeno, pro které konstrukce 
ho lze vypracovat. Požadavek je bez vazby na prováděcí dokumentaci. 
„Plán spolehlivosti konstrukcí“ není podle našeho názoru definován  
v současných právních nebo technických předpisech. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 125.  Příloha č. 8 
část D.1.2 c) 

Návrh textu 
Statické posouzení (použité podklady – základní normy, předpisy,  
údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního 
řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; 
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 
Odůvodnění 
V současné době, kdy dochází k rychlým změnám v normách, jsou tyto 
základní údaje nutné a slouží jako podklad pro případné navazující 
projekty. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 126.  Příloha č. 8 a č. 
12 
část D.1.2 d) 

Návrh textu 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití) u staveb ….. 
Odůvodnění 
Tento požadavek nemá již z novely § 110 SZ zmocnění. Bylo by vhodné 
uvést, kterých staveb se týká, anebo požadavek vypustit.. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           75 
 

ČKAIT 127.  Přílohy 
č.8,12,13 
část D.1.4 

Návrh textu 
Technika prostředí staveb  
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v 
 technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a 
právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede 
základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává 
 samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se 
např.: 
- zdravotně technické instalace,  
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
- měření a regulace,  
- silnoproudá elektrotechnika,  
- elektronické komunikace 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Odůvodnění 
V návaznosti na § 1 odst. 5 se vyhrazená zařízení mohou zařadit do 
D.2 anebo D.1.4 
 

Akceptováno 

MPO 128.  K příloze 8 a 12 
D.1.4 a) 

Na konec kapitoly D.1.4 písm. a) požadujeme doplnit do závorky text           
", vstupní údaje pro hodnocení energetické náročnosti budovyx) 
x) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů“. 
Odůvodnění: 
Současný rozsah projektové dokumentace neobsahuje všechny údaje 
potřebné k posouzení energetické náročnosti budovy a vystavení průkazu 
energetické náročnosti budovy. Aby bylo možné průkaz vydat, je nutné, 
aby projektová dokumentace obsahovala údaje vstupující do výpočtu a 
protokolu průkazu. 
Technická zpráva by měla obsahovat stručný souhrn informací o celkovém 
energetickém konceptu. Podrobnější informace jsou součástí techniky 
prostředí budovy. 
 

Vysvětleno 
Nadbytečné. Na základě zákona č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií, je součástí povinné 
dokladové části Průkaz energetické náročnosti 
budov (PENB). Dokumentace tak musí 
obsahovat všechny náležitosti pro jeho 
zpracování.  
 

ČKA 129.  příloha č. 8, 
k bodu D.1.4. 
V případech, 
kde je 

k bodu D.1.4 - požadujeme upravit text dle společného návrhu ČKA, 
ČKAIT, HK a SPČR ze dne 20. 6. 2016 (viz. příloha č. 1).  
 
Odůvodnění 
Úkolem státu je chránit veřejný zájem, tzn. sledovat základní parametry, 
které mají na veřejný zájem vliv. U technických zařízení jsou to například 

Příloha č. 1 není, nebyla vložena do EKLEP 
Vysvětleno v rámci projednání připomínek 
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připomínka 
aplikovatelné, 
se obdobně 
vztahuje i na 
ostatní přílohy 
návrhu novely 
vyhlášky 

spalovací zařízení mající vliv na kvalitu ovzduší, chladící zařízení mající 
vliv na akustiku okolí stavby apod. Veřejným zájmem jistě není kontrola 
dílčích trubních vedení a rozvodů v domě, které se samozřejmě musí 
navrhnout; není však důvod tento návrh předkládat ve stavebním řízení. 
Stát by měl kontrolovat pouze nutné minimum. Navíc popis např. 
"hygienické dávky čerstvého vzduchu" se hodí k části vzduchotechniky a 
neplatí pro vodovod, jak z navrženého členění nelogicky plyne. 
 
Dále není možné požadovat vyhláškou dodržení "normových hodnot", 
pokud není uvedeno konkrétně jakých ustanovení a v jakém konkrétním 
smyslu. Toto by znamenalo dodržení všech hodnot ve všech technických 
normách. Technická norma není obecně právně závazným dokumentem, 
pokud není závaznost její části založena zákonem. Vzhledem k tomu, že 
nejsou normy běžně přístupné všem občanům, tak je tento systém 
neústavní a dlouhodobě neudržitelný. Občané musí předem vědět, jaké 
nároky jsou na něj kladeny a musí mít otevřený přístup k informacím. 
Normy stanovují doporučená vhodná řešení, nikoli minimální povinné 
požadavky.   
 

MPO 130.  K příloze č. 9 
kapitole B.1 
písm. j) 

Požadujeme následující úpravu textu: „j) seznam pozemků a staveb 
dotčených umístěním stavby, na kterých bude stavba umístěna (podle 
katastru nemovitostí).“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně je definováno v typově obdobné dokumentaci 
pro územní řízení pod č. 2.  
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 

HK 131.  K příloze č. 9 
kapitole B.1 
písm. j) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby, na kterých 
bude stavba umístěna (podle katastru nemovitostí).“. 
Odůvodnění: 
Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně definováno v typově obdobné dokumentaci pro 
územní řízení pod č. 2.  
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 

SPD 132.  k příloze č. 9 
kapitole B.1 
písm. j) 

Požadujeme následující úpravu textu: „j) seznam pozemků a staveb 
dotčených umístěním stavby, na kterých bude stavba umístěna (podle 
katastru nemovitostí).“. 
Odůvodnění: 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 
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Znění navrhované předkladatelem je neurčité, proto jej navrhujeme 
upřesnit v tom smyslu, že se zakresluje pouze území, na kterém má být 
stavba umístěna. Obdobně definováno v typově obdobné dokumentaci pro 
územní řízení pod č. 2.  
 

MPO 133.  K příloze č. 9 
kapitole B.1 

Do této kapitoly doplnit nové písmeno l) v následujícím znění: 
„l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“ 
Odůvodnění: 
V příloze č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., která řeší DUR pro liniové 
stavby je bod „l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné 
a bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“. Stejný obsah by měl 
být i v této příloze. V návaznosti na naší připomínku uplatněnou k DUR pro 
liniové stavby (příloha č. 2 kapitola B.1 písm. l)) navrhujeme uvedení ve 
výše uvedeném znění. 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 

HK 134.  K příloze č. 9 
kapitole B.1 

Požadujeme do této kapitoly doplnit nové písmeno l) v následujícím znění: 
„l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“. 
Odůvodnění: 
V Příloze č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., která řeší DUR pro liniové 
stavby je bod „l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné 
a bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“. Stejný obsah by měl 
být i v této příloze. V návaznosti na naší připomínku uplatněnou k DUR pro 
liniové stavby (Příloha č. 2, kapitola B. 1 písm. l)) navrhujeme uvedení ve 
výše uvedeném znění. 
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 

SPD 135.  k příloze č. 9 
kapitole B.1 

Do této kapitoly doplnit nové písmeno l) v následujícím znění: 
„l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“ 
Odůvodnění: 
V příloze č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., která řeší DUR pro liniové 
stavby je bod „l) seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné 
a bezpečnostní pásmo (podle katastru nemovitostí)“. Stejný obsah by měl 
být i v této příloze. V návaznosti na naší připomínku uplatněnou k DUR pro 
liniové stavby (příloha č. 2 kapitola B.1 písm. l)) navrhujeme uvedení ve 
výše uvedeném znění. 
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven v souladu s přílohou č.2 

HK 136.  Připomínka k 
Přílohám č. 9 a 
10, kapitola B.1. 

Požadujeme, aby daný bod zněl následovně: 
„výčet a závěry provedených průzkumů a měření (podrobný nebo 
případně doplňující geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, podrobný korozní průzkum, podrobný geotechnický 

Vysvětleno 
Text v závorce je příkladným výčtem, projektant 
musí stanovit rozsah nezbytných dokladů pro 
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písm. c) průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický 
průzkum apod.),“. 
Odůvodnění: 
Zpřesnění výčtu v souladu s připomínkami na doplnění kapitoly E. Text 
vychází z Přílohy č. 11 a je upraven pro potřeby daného stupně a typu 
stavby (ohlášení = předběžné geotechnické posouzení; stavební povolení 
= podrobný geotechnický průzkum). Doplněn radonový průzkum v souladu 
s  
§ 98 odst. 1 novely atomového zákona. 
 

zpracování PD. 
Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

ČKAIT 137.  Příloha č. 9 část 
B.2.6 

Návrh textu 
Základní technický popis staveb - technická a technologická zařízení 
Odůvodnění 
Jsou obsahem následující části B.2.8 
 

Akceptováno 
 
 

Olomouc kraj 138.  V příloze č. 9 se 
v kapitolách 
B.2.9 a B.2.10 

V příloze č. 9 se v kapitolách B.2.9 a B.2.10 opakují údaje o hygienických 
požadavcích na stavby, ale naopak zde chybí zásady hospodaření 
s energiemi;  
 
 
 
v kapitole „C.2 Koordinační situační výkres“ chybí stávající výškopis a 
polohopis (namísto toho je uveden neurčitý pojem „základní výškopis a 
polohopis“) a nadmořská výška 1. nadzemního podlaží u budov; 
 
 
 
 
 
 
 v kapitole „D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení“ 
chybí konkrétní obsah. 
 

Akceptováno částečně 
Údaje o hospodaření s energiemi jsou u liniových 
staveb nadbytečné. 

Vysvětleno  
Příloha se týká liniových staveb, základní 
výškopis a polohopis je v takovém případě 
postačující 
Koordinační situační výkres byl přeznačen z C.2 
na C.3. 

 
Vysvětleno 
Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           79 
 

MPO 139.  K příloze č. 9 
kapitole C.2 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: „a) měřítko 1 : 200 až 1 : 15 000, u 
rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1:10000 nelze vyznačit parcelní čísla, jak je požadováno v písm. 
e), a rovněž tam bude obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami 
dopravní a technické infrastruktury i hranice pozemků. Proto navrhujeme 
vymezit použití měřítka max. 1:5000. 
 

Akceptováno 

HK 140.  K příloze č. 9 
kapitole C.2 
písm. a) 

Požadujeme následující úpravu textu: 
„a) měřítko 1 : 200 až 1 : 12 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 
1 : 5 000, 1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1 : 10 000 nelze vyznačit parcelní čísla, jak je požadováno 
v písm. e) a rovněž tam budou obtížně znázornitelné např. křížení se 
stavbami dopravní a technické infrastruktury i hranice pozemků. Proto 
navrhujeme vymezit použití měřítka max. 1 : 2000. 
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven  

„a) měřítko 1 : 200 až 1 : 5 000 

SPD 141.  k příloze č. 9 
kapitole C.2 
písm. a) 

 Požadujeme následující úpravu textu: „a) měřítko 1 : 200 až 1 : 
12 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 1 : 10 000,“. 
Odůvodnění: 
V měřítku 1:10000 nelze vyznačit parcelní čísla tak je požadováno v písm. 
e) a rovněž tam budou obtížně znázornitelné např. křížení se stavbami 
dopravní a technické infrastruktury i hranice pozemků. Proto navrhujeme 
vymezit použití měřítka max. 1:2000. 
 

Akceptováno jinak 
Text bude upraven  

„a) měřítko 1 : 200 až 1 : 5 000 

Olomouc kraj 142.  V příloze č. 10 
v kapitole B.1 
písm. l) 

V příloze č. 10 v kapitole B.1 písm. l) je nutno doplnit, že se pozemky 
označují podle katastru nemovitostí. Akceptováno  

 
 

MD 143.  K příloze č. 10, 
bodu D.1.3 
 

V bodě D.1.3, písmeno f) požadujeme vypustit text „6 kV, 50 Hz pro 
napájení zabezpečovacího zařízení“. 
Odůvodnění: V současné době se připravují projekty jednotného 
magistrálního vedení v jiné napěťové hladině, které bude sloužit nejen pro 
napájení železničního zabezpečovacího zařízení. Proto požadujeme 
zobecnění uvedeného textu, neboť stávající text by byl omezující pro 
zařízení elektrických stanic. 
 

Akceptováno 

MD 144.  K příloze č. 10, 
bodům D.1 a 

V bodě D.1 a D.2 požadujeme do kapitol D.1 a D2 doplnit větu „Ostatní 
objekty stavební nebo technologické části výše neuvedené budou 
zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin“. 

Akceptováno 
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D.2 
 

Odůvodnění: Vzhledem k vývoji technologií je potřeba počítat s tím, 
že výčet v tabulce nemusí být úplný a  v budoucnu se mohou objevit i další 
prvky, na něž tabulka v současné době nepamatuje. 
 

MV 145.   
K čl. I bodu 20 – 
k příloze č. 10: 
 

Pro možné posouzení podmínek požární bezpečnosti staveb pro stavby 
tunelů je požárně bezpečnostní řešení zcela zásadní část projektové 
dokumentace. Z části D.2.1. přílohy však vyplývá, že požárně 
bezpečnostní řešení není pro inženýrské projekty vyžadováno. 
Požadujeme proto doplnit, že se požárně bezpečnostní řešení zpracovává 
i pro tunely a protihlukové objekty. 
 

Akceptováno jinak 
Do položky D.2.4 byl doplněn text:               
„Požárně bezpečnostní řešení Projektová 
dokumentace se zpracovává samostatně v 
rozsahu a obsahu podle této vyhlášky  
a podle jiných právních předpisů“ 

 

KZPS, SPS 146.  Př.10/D2.2 Nový text do D2.2 
Projektová dokumentace objektů zařazených do staveb drah, které mají 
charakter pozemních staveb se vypracují v rozsahu a obsahu podle přílohy 
č. 12 této vyhlášky 
Odůvodnění: 
Odkaz na přílohu části pozemních staveb vychází z textu vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb. Tímto dojde k propojení dopravní části dokumentace s pozemními 
stavbami 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh § 1: 

„Dokumentace nebo projektová dokumentace 
souboru staveb2) musí vždy obsahovat části A 
Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, 
C Situační výkresy, zpracované pro celý soubor 
staveb. Část D Dokumentace objektů a 
technických a technologických zařízení se pro 
jednotlivé stavby souboru staveb zpracovává 
podle přílohy odpovídající druhu stavby. 

MD 147.  K příloze č. 10, 
bodu E.1.1 
 

Bod E.1.1 požadujeme vypustit. 
Odůvodnění: Není zřejmé, za jakým účelem se navrhuje požadavek 
na uvedení případného souhlasu Drážního úřadu. Vzhledem k tomu, 
že společné rozhodnutí, na nějž se vztahuje tato příloha, bude vydáváno 
Drážním úřadem, bylo by nesystémové, aby dokumentace musela 
obsahovat souhlas tohoto úřadu. Pokud by takováto potřeba existovala, 
mohl by příslušný doklad být standardně součástí E.1 a nemusel by 
se uvádět zvlášť. 
 

Akceptováno 

KZPS, SPS 148.  Př.10/E6 Návrh: 
Vypustit 
Odůvodnění: 
Na základě předchozí připomínky k D2.2 v případě přijetí předchozí 
připomínky lze text vypustit. Prověřit případně další texty k vypuštění 
(např. B2.9) 

Vysvětleno 
Povinnost vypracovat a doložit PENB je 
stanovena zákonem  o hospodaření energií. 
Část B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
bude upravena dle připomínky č. 111. 
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ČBÚ 149.  Příloha č. 10 
doplnit část E 
K části první, čl. 
I, bodu 20: 

 

ČBÚ požaduje v příloze č. 10 doplnit část E o bod: 
E.7 Projekt zpracovaný báňským projektantem9) 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčení, že v příloze č. 10 (stanovující rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy) by obdobně 
jako v přílohách č. 8, 9, 11, 12, 13 měl být v dokladové části zahrnut 
projekt zpracovaný báňským projektantem s odkazem na zákon č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě společného povolení staveb dráhy nadále 
předpokládáme:  
• využití technologií ražby tunelů drah, které jsou podzemními 
pracemi spočívajícími v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol 
a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 
300 m3 horniny ve smyslu ustanovení § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. 
• použití činností spočívajících v pracích k zajištění stability 
podzemních prostorů (podzemní sanační práce) ve smyslu ustanovení § 3 
písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., 
• použití činností spočívajících v zemních pracích prováděných za 
použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 
100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb ve smyslu ustanovení § 
3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb.,  
• použití činností spočívajících ve vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro 
jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 ve smyslu ustanovení § 3 
písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. 
 

Akceptováno  
 

Olomouc kraj 150.  V příloze č. 11 
v kapitole B.1 
písm. l) 

V příloze č. 11 v kapitole B.1 písm. l) je nutno doplnit, že se pozemky 
označují podle katastru nemovitostí; v kapitole B.6 je chyba v posloupnosti 
písmen (jsou vynechána písmena d, e, f označující jednotlivé body této 
kapitoly). 
 

Akceptováno 

Vysočina 151.  Navrhujeme v 
příloze č. 11 

 bodu B 2.2. – specifikovat, v jakých případech je nutno 
vypracovat tuto část; lze předpokládat, že toto se nebude týkat např. 
silnic v extravilánu;  
 bodu B 2.9. – výstavby pozemních komunikací se netýká (by 
se neměl týkat); 
 čl. D 1.1. písmeno i) – vypustit vizualizaci, nebo vizualizaci 
předkládat pouze u dotčení významných kulturních památek. 
 

Vysvětleno 
Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
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stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

ČKAIT 152.  Příloha č. 11 
část B.2.3 a) 

Návrh textu 
… (včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je 
navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části, nebo nepřípustné přetvoření), 
Odůvodnění 
Je třeba specifikovat, pro jaké zatížení tato podmínka platí.    
Přetvoření je pouze přípustné nebo nepřípustné. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 153.  Příloha č. 11 
část B.2.11 

Návrh textu 
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Odůvodnění 
Formulace textu odpovídá příloze č.1 vyhlášky 
 

Akceptováno 

KZPS, SPS 154.  Př.11-14/C.2 Nový text do C.2 Koordinační situační výkres: 
Navržené stavby 
Odůvodnění: 
Bylo obsaženo ve vypuštěné celkové situaci 
 

Akceptováno jinak 
Text bude doplněn 

Koordinační situační výkres je přeznačen z C.2 
na C.3. 

 

MŽP 155.  Příloha č. 11 Součástí přílohy č. 3, která nově stanoví rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy a č. 10, která pro tytéž stavby 
stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení, 
jsou v části C.4 „Speciální výkresy – Situační výkresy vyhotovené podle 
potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 
technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících 
inženýrských opatření a prvků životního prostředí (lokality NATURA 2000, 
ÚSES, VKP, CHÚ, atd.). Vizualizace architektonicky významných objektů.“ 
Nicméně u obdobných příloh pro obsah a rozsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice a místní komunikace a 
účelové komunikace je tato náležitost součástí pouze přílohy č. 4, nikoli 
však přílohy č. 11 (dokumentace pro společné povolení). 
Takováto konstrukce (resp. absence situačních výkresů, které znázorňují 
zásadní limity z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.) nedává smysl jak 
z hlediska vazby na dokumentaci stavby dráhy (kde je tento požadavek 
zanesen), tak z hlediska analogie k dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(příloha č. 4). Požadujeme proto tuto náležitost do přílohy č. 11 
doplnit. 

Akceptováno 
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KZPS, SPS 156.  Př.11/D1.9 Nový text do D1.9: 
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní 
komunikace, které mají charakter pozemních staveb se vypracují v 
rozsahu a obsahu podle přílohy č. 12 této vyhlášky 
Odůvodnění: 
Odkaz na přílohu části pozemních staveb vychází z textu vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb. Tímto dojde k propojení dopravní části dokumentace s pozemními 
stavbami 
 

Vysvětleno 
Navrhované znění:  
„D1. 9. Ostatní stavební objekty.  
Projektová dokumentace se zpracovává 
samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a 
obsahu podle této vyhlášky“, dostatečně 
stanovuje zpracování dokumentace.  
 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. bude upravena. Od 
zahájení prací na novele vyhlášky č. 499/2006 
Sb., spolupracovalo MMR s MD s tím, že MD 
následně upraví vyhlášku č. 146/2008 Sb. Podle 
posledních informací již MD na novele intenzivně 
pracuje. 

MV 157.  K čl. I bodu 20 – 
k příloze č. 11: 
 

Členění dokumentace podle objektů a souborů technických nebo 
technologických zařízení je provedeno pomocí částí D.1.1. až D.1.9. 
Navazující část D.1.10 Požární bezpečnostní řešení však není druhem 
objektu, nýbrž se jedná o část projektové dokumentace, jeho systematické 
zařazení v předpise proto nepovažujeme za vhodné.  
Dále není uvedeno kdy a v jakém rozsahu se bude požadavek na požárně 
bezpečnostní řešení na jednotlivé objekty a soubory technických nebo 
technologických zařízení vztahovat. Požadujeme proto provést úpravu a 
podrobnější specifikaci požadavků kladených na požárně bezpečnostní 
řešení ve vazbě na konkrétní objekty a soubory technických nebo 
technologických zařízení. 
 

Akceptováno 

MV 158.  K čl. I bodu 20 – 
k příloze č. 11 
části D.1.5.: 
 

1. V bodu 1.2 písm. e) navrhujeme vypustit slova „v rozsahu vyhlášky 
o požární prevenci“, neboť tento odkaz není u požadavku požárního 
bezpečnostního řešení nikde jinde ve vyhlášce uveden a považujeme ho 
za nadbytečný. 
2. V bodu 2 písm. i) navrhujeme vypustit slova „situace dojezdů 
k požárnímu zásahu“, neboť pojem situace dojezdů k požárnímu zásahu 
není v oblasti požární ochrany definován. Pro potřeby naplnění tohoto 
požadavku považujeme výkresy požární ochrany za plně dostačující 
3.  

Akceptováno 

KZPS, SPS 159.  Př.11/E5 Návrh: 
Vypustit 
 

Vysvětleno 
Na základě zákona č. 406/2000 Sb., o 
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Odůvodnění:  
Na základě předchozí připomínky k D1.9, v případě přijetí předchozí 
připomínky lze text vypustit. Prověřit případně další texty k vypuštění 
(např. B2.9) 
 

hospodaření energií, musí být PENB zpracován. 

Rozsah částí jednotlivých příloh odpovídá dle § 7 
odst. 2 druhu a významu stavby, charakteru 
navrhované změny v území, charakteru 
navrhované změny vlivu užívání stavby na 
území, podmínkám v území, umístění stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí nebo době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, se neuvádí. 

Moravskoslez. 
kraj 

160.  obecně Dokumentace pro ohlášení a stavební povolení (příloha č. 12)  
Nejsou dostatečně řešeny případy bouracích prací v rámci změn 
dokončené stavby, dle praxe stavebních úřadů a projektantů nepostačí 
uvést jen zásady pro provádění bouracích prací. V praxi chybí samostatný 
druh dokumentace pro změny staveb. Běžně jsou investiční akce 
nazývané modernizace, rekonstrukce zahrnující přístavby, nástavby, 
stavební úpravy, odstranění podstatných částí staveb, takže je namístě 
řešit takové změny staveb komplexně.      
 

Vysvětleno 
Změny stavby skutečně často obsahují  i bourací 
práce, záleží vždy na rozsahu těchto bouracích 
prací. Vždy však musí dokumentace i pro 
povolení změny stavby obsahovat statické 
posouzení  

Olomouc kraj 161.  V příloze č. 12 
v kapitole B.1 

V příloze č. 12   
 

1) v kapitole B.1 chybí údaje  o odtokových poměrech, 
 
 

2) chybí údaje o rozsahu řešeného území a o souladu s územním 
rozhodnutím, či jiným opatřením nahrazujícím územní rozhodnutí;  

 
 
 
 
 

3) v kapitole B.2.3 je nutno doplnit údaj o dispozičním řešení stavby. 
 

1)Vysvětleno 
Vliv stavby na odtokové poměry v území je 
uveden B1.i), 

2)Akceptováno 
Vysvětleno. V části B.2 je uvedena základní 
charakteristika objektů (stavební řešení), 
konkrétní dispoziční řešení obsahuje výkresová 
část 

MPO 162.  K příloze č. 12 V příloze č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení 
stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona     nebo 
pro vydání stavebního povolení požadujeme v části B.6 vypustit poslední 
větu: V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení 
s posouzením vlivů na …………  
Tento požadavek je irelevantní, neboť předmětná dokumentace slouží pro 
stavební řízení, nikoli pro řízení územní. 

Akceptováno jinak 
Text upraven: 

„V případě, že je dokumentace podkladem pro 
stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), 
d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
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 záměru na životní prostředí.“ 

 

HK 163.  Připomínka k 
Příloze č. 12, 
kapitola B.2.9 

Požadujeme změnit znění daného ustanovení následovně: 
„Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
b) energetická náročnost stavby, 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Úspora energie a tepelná ochrana 
a) vyhodnocení energetické náročnosti budovy včetně posouzení 
využití alternativních systémů dodávek energií; 
b) vyhodnocení požadavků na tepelnou ochranu budovy.“ 
Odůvodnění: 
Nadpis je dán do souladu s 6. základním požadavkem. Odrážky jsou 
přesněji formulovány. 
Navržené úpravy mají přispět k vymahatelnosti plnění závazných 
požadavků na stavby a sjednocení rozsahu předkládané dokumentace. 
Doplnění obsahu dokumentace nově umožní také hodnocení energetické 
náročnosti budovy a její adaptování na změnu klimatu. 
 

Akceptováno jinak 
 
Položka bude označena: 
„Úspora energie a tepelná ochrana“ 
 

MŽP 164.  V příloze 12 
požadujeme 
text na konci 
části B.6, pod 
písmenem f), 
vypustit. 
 

V příloze 12 požadujeme text na konci části B.6, pod písmenem f), 
vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Proces EIA je novelou stavebního zákona včleněn do územního řízení a 
do společného územního a stavebního řízení, z čehož vyplývá, že 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je součástí dokumentace 
pro vydání rozhodnutí v těchto řízeních (toto je zakotveno v příslušných 
ustanoveních stavebního zákona).  
 
Příloha č. 12 stanoví náležitosti dokumentace pro ohlášení stavby nebo 
pro vydání stavebního povolení, tedy pro postupy, do nichž proces EIA 
včleněn není a zákon vzhledem k nim nestanoví povinnost předložit spolu 
s dokumentací pro ně i dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. 
Nelze proto ve vyhlášce upravit možnost neuvedení informací podle části 
B.6 písmen a) až e) s odkazem na dokumentaci vlivů záměru na životní 
prostředí. 
 

Akceptováno jinak 

Text upraven: 

„V případě, že je dokumentace podkladem pro 
stavební řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), 
d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí“. 

 

ČKAIT 165.  Příloha č. 12 
část B.6 

Návrh textu 
nové písm. g) (resp. nové písm. v části B.1 přílohy č. 13) Vysvětleno 
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a 
Příloha č. 13 
část B.1 
 

protokol o určení vnějších vlivů“ 
 
Odůvodnění 
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., Příloha 1, bod 3 hovoří o působení 
vnějších vlivů. 
Nařízení č. 10/2016 hl. m., § 63 odst. 3 písm. a) vyžaduje spolehlivost 
v daném prostředí a vlivu prostředí. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 36 odst. 2 písm. b) vyžaduje spolehlivost 
v daném prostředí a vlivu prostředí. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., § 199 písm. f) vyžaduje opatření proti působení 
prostředí. 
ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 uvádí, že návrh elektrického zařízení musí 
vycházet z vnějších vlivů. 
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. NA.512.2.5 uvádí, že řádné stanovení 
vnějších vlivů je mj. základním podkladem pro odpovídající návrh 
elektroinstalace. Ve stejném článku je pak i vedeno, že protokol má být 
součástí dokladové části dokumentace. 
Jelikož projektant elektro začíná navrhovat elektroinstalaci zpravidla ve 
stupni stavebního povolení, pak již v tomto stupni má existovat i protokol o 
určení vnějších vlivů (což nyní bohužel velmi často neexistuje). 
 

ČSN nejsou obecně závazné. Nařízení vlády č. 
118/2016 upravuje technické požadavky na 
elektrická zařízení určená pro používání v 
určitých mezích napětí, které musí splňovat při 
uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich 
dodávání na trh a způsob posuzování shody. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, které jsou organizace 
podléhající dozoru orgánů státního odborného 
dozoru nad bezpečností práce a právnické a 
fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou 
činnost podle zvláštních předpisů ve své výrobní 
i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit.  
Nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy je prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu stejné váhy 
jako vyhl. č.  268/2009 Sb., požadavky 
stanovené těmito předpisy musí navrhovaná 
stavba respektovat.  

Část B.6 se týká popisu vlivu vlastní navrhované 
stavby na životní prostředí. 

ČKAIT 166.  Příloha č. 12 
část B.8 
 

Návrh textu 
Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b)  odvodnění staveniště, 
c) zásady zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Odůvodnění 
Nové písmeno zdůvodňujeme: 
Stavebník většinou požaduje maximálně vyplnit prostor staveniště 
samotnou stavbou, ale vůbec neřeší umístění zařízení staveniště, což 
je nezbytně nutné pro samotnou realizaci.  Pevné zakotvení ve 
vyhlášce ohledně zřízení zařízení staveniště by nesvazovalo ruce 
projektantovi. V současné době investoři (jsou i výjimky samozřejmě) 
nejsou stavaři, ale právníci apod 
 

Vysvětleno 
Část B.8 obsahuje písm. a ) až n), pod písm. f) 
jsou maximální zábory pro staveniště a to jak 
trvalé tak i dočasné, pod písm. m) pak stanovení 
speciálních podmínek pro provádění stavby a to i 
za provozu, pod písm. n) postup výstavby. 

Dokumentace tedy musí obsahovat potřebné 
údaje pro posouzení realizovatelnosti stavby. 
Řešení samotných staveb zařízení staveniště 
však dokumentace pro povolení vlastní stavby 
obsahovat nemusí.  

Je na rozhodnutí stavebníka, jak bude stavbu 
realizovat, zda využije pro realizaci stavby i 
stávající stavby 

ČKAIT 167.  Příloha č.  12 
část C.2 n) 

Návrh textu 
Vyznačení geotechnických sond Vysvětleno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNASJHWJ7K)



           87 
 

a 
Příloha č. 13 
část C.2 n) 

Odůvodnění 
Sondy mohou být různého druhu. 

Sondy zcela jistě mohou být různého druhu, 
v koordinačním výkrese pro povolení stavby však 
mají opodstatnění sondy geotechnické. 

HK 168.   
Připomínka k 
Příloze č. 12, 
kapitola D.1.1 
písm. b) 

Požadujeme na konec daného bodu doplnit následující text do závorky: 
„rozhodující detaily obálky budovy“. 
Odůvodnění: 
Pro potřeby hodnocení 6. základního požadavku na tepelnou ochranu 
budov 
 

Vysvětleno 
Řešení detailů je podrobnost náležející do 
dokumentace pro provedení stavby. Důvodem 
nemůže být potřeba hodnocení navrhované 
stavby z hlediska požadavku na tepelnou 
ochranu budov. PENB je dokladovou částí, která 
se povinně přikládá k dokumentaci, 
nezpracovává ji však projektant, ale energetický 
specialista podle zákona o hospodaření energií 

 

ČKAIT 169.  Příloha č. 12 
část D.1.2 c) 

Návrh textu 
Statické posouzení (použité podklady – základní normy, předpisy,  
údaje o zatíženích a materiálech; ověření základního koncepčního 
řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení 
rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; 
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání). 
Odůvodnění 
V současné době, kdy dochází k rychlým změnám v normách, jsou tyto 
základní údaje nutné a slouží jako podklad pro případné navazující 
projekty. 
 

Akceptováno  

MV 170.  K čl. I bodu 20 – 
k příloze č. 12: 
 

V části D.2 navrhujeme slova „evakuační nebo požární zařízení“ nahradit 
slovy „požární nebo evakuační výtahy“, neboť se jedná o specifikaci 
požadavku na zařízení vertikální a horizontální dopravy osob. Pojem 
užívaný pro vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení je tedy evakuační a 
požární výtah.   
 

Akceptováno 

Olomouc kraj 171.  V příloze č. 13 
v kapitole B.1 

V příloze č. 13 v kapitole B.1 chybí  
 
údaje o odtokových poměrech,  
 
 
o rozsahu řešeného území a o souladu s územním rozhodnutím, či jiným 
opatřením nahrazujícím územní rozhodnutí. 
 

Vysvětleno 
Vliv stavby na odtokové poměry v území 
obsahuje B.1 i) 

 
Akceptováno 
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HK 172.  Připomínka k 
Příloze č. 13, 
kapitola D.1.2 
písm. b) 

Požadujeme Výkresovou část upravit dle níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. Negativně ovlivnila tvorbu výkresů výztuže. Dle 
vyhlášky má být autorem zhotovitel stavby. Dle našeho názoru by 
odpovědnost tvorby tohoto výkresu měla zůstat na projektantovi statické 
části, tj. ta osoba, která ve svém důsledku odpovídá za statický výpočet a 
jeho převedení do reality. Princip dle vyhlášky, tj. sestavení tzv. schématu 
vyztužení jakožto podkladu pro výkres výztuže se neosvědčil. Tento 
požadavek dále umožnuje přesný výkaz výztuže s vazbou na zákon o 
veřejných zakázkách. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 173.  Příloha č. 13 
část D.1.2. b) 

Návrh textu 
Podrobný statický výpočet 
…… Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze 
statického výpočtu posouzení vypracovaného v předchozím stupni 
projektové dokumentace. … 
Odůvodnění 
Soulad s přílohou č. 12 části D.1.2 
 

Akceptováno 

HK 174.  Připomínka k 
Příloze č. 13, 
kapitola D.1.4 
písm. a) 

Požadujeme celý text odstavce Technika prostředí staveb nahradit textem 
dle článku A.3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. před zněním novely č. 62/2013 
Sb. z Přílohy č. 2. 
Odůvodnění: 
Praxe ukázala, že původní text lépe vystihuje požadavky na technické 
zařízení budov a odpovídá potřebám investorů a realizačních firem. 
Zobecnění v novele č. 62/2013 Sb. odpovídající tomuto návrhu snížilo 
kvalitu PD a zvýšilo nekvalitu realizovaných staveb. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 13 stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o 
dokumentaci, která není ověřována stavebním 
úřadem. Předmětem přílohy je stanovit takový 
obsah, aby podle něj mohla být stavba 
realizována.  
Vztah investora a projektanta je vztahem 
objednatele a zhotovitele, který vzniká např. na 
základě smlouvy o dílo, do níž může investor 
definovat rozsah požadovaného díla. Předmětem 
vyhlášky není regulace soukromoprávních 
vztahů. 

V obecné připomínce č. 8 HK požaduje 
zjednodušení dokumentace pro povolení, při 
zachování veškeré podstatné údaje 
v dokumentaci potřebné pro jednotlivé dotčené 
orgány i úřad. 

ČKAIT 175.  Příloha č. 13 
část D.2 

Návrh textu 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: Vysvětleno 
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- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro 
dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační 
nebo požární zařízení, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení  
- zdravotnická zařízení, občanská vybavenost a další 
Odůvodnění 
Nutno doplnit z důvodu, aby se (zdravotnická zařízení, občanská 
vybavenost) projekčně řešily jako provozní soubory nebo funkční celky. 
 

Zdravotnická zařízení, občanská vybavenost 
nejsou nevýrobními technologickými zařízeními. 

ČKAIT 176.  Příloha č. 13 
část D.2 a) 

Návrh textu 
Technickou zprávu   
.......... výpis použitých norem včetně data vydání). 
Odůvodnění 
Uvádění použitých norem včetně data vydání je v praxi nereálný 
požadavek. 
 

Akceptováno 

Olomouc kraj 177.  V příloze č. 14 
v části „1. 

V příloze č. 14 v části „1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného 
provedení stavby“ v kapitole A.1.1 je nutno doplnit předmět dokumentace; 
v kapitole „C.1 Koordinační situační výkres“ chybí vyznačení hranic 
řešeného území a řešené stavby; v části „2. Zjednodušená dokumentace 
(pasport)“ v kapitole A.1.1 je nutno doplnit předmět dokumentace. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

MV 178.  K čl. I bodu 20 – 
k příloze č. 14 
části 1. B: 
 

Aby bylo možné naplnit požadavek, který vyplývá z části 1. C.1 písm. j) 
musí tomu nutně předcházet zhodnocení stávajících podmínek požární 
bezpečnosti staveb. Bez tohoto zhodnocení je následně velice 
problematické v tomto ohledu splnit požadavky kladené na objekt, 
respektive na jeho provozovatele. Požadujeme proto v písm. d) doplnit, že 
souhrnná technická zpráva obsahuje zhodnocení stávajícího stavebně 
technického stavu, včetně zhodnocení stávajících podmínek požární 
bezpečnosti staveb. Stejnou připomínku uplatňujeme i u části 2. B písm. 
d). 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Dokumentaci může zpracovat i 
neautorizovaná osoba. Dokumentace se 
neposuzuje z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Jedná se zobrazení stávajícího stavu. 
Připomínka není relevantní.   

ČKAIT 179.  
Příloha č. 14 
část B 

Návrh textu 
Za bod B c) vložit nový bod: 
d) základní údaje o statickém posouzení (základní normy předpisy 
údaje o zatíženích nebo průvodní zpráva ke statickému  výpočtu), 
Ostatní písmena přečíslovat. 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
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Odůvodnění 
V dokumentaci uložené u stavebního úřadu nejsou žádné údaje, které by 
při opravě nebo přestavbě objektu, umožnily posoudit jeho mechanickou 
odolnost a stabilitu. U jiných objektů ve státní správě (silnice, železnice) 
jsou tyto údaje k dispozici vždy. 
 

kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Dokumentaci může zpracovat i 
neautorizovaná osoba. Dokumentace se 
neposuzuje z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
Jedná se zobrazení stávajícího stavu. 
Připomínka není relevantní.  

V případě opravy nebo přestavby objektu je 
takový stavební záměr posuzován při jeho 
umístění a povolení.  

HK 180.  Připomínka k 
Příloze č. 14, 
kapitola C.1 
písm. g) 

Požadujeme text upravit následovně: 
„stávající navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na 
dopravní infrastrukturu,“. 
Odůvodnění: 
Úprava v souladu s ostatními přílohami (především č. 11 - 13). 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

KZPS, SPS 181.  Př.14/C.1 část g Návrh: 
navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu, 
Odůvodnění: 
V souladu s ostatními přílohami (především 11-13) 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

MD 182.  K příloze č. 14, 
bodu D 
 

V úvodní části za nadpisem požadujeme název části D nahradit slovy 
„Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení“ a stejnou 
změnu požadujeme provést dále v textu této přílohy v nadpisu  D, který 
následuje za částí C.2. 
Odůvodnění: V příloze č. 14 v úvodní části se jako název části D uvádí 
„Výkresová dokumentace“. Všechny ostatní přílohy však mají část D 
nazvanou „Dokumentace objektů“ nebo „Dokumentace objektů 
a technických a technologických zařízení“. Navrhujeme název části D 
v této příloze uvést do souladu se zbytkem vyhlášky. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

ČKAIT 183.  
Příloha č. 14 
část D 

Návrh textu 
Výkresová dokumentace 
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s 
charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností 
podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a 
plošných výměr. Výkresy skutečného provedení technických a 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
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technologických zařízení. 
Odůvodnění 
Výkresová dokumentace 
Stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby s 
charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností 
podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a 
plošných výměr. Výkresy skutečného provedení technických a 
technologických zařízení. 

kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

HK 184.  Připomínka k 
Příloze č. 14, 
kapitole E 

Požadujeme kapitolu E upravit následovně: 
„E Dokladová část 
E 1.1. Geodetická část 
E 1.2. Průkaz energetické náročnosti budovy 
E 1.3. Ostatní stanoviska, vyjádření a posudky.“. 
Odůvodnění: 
Doložení plnění energetické náročnosti stavby při dokládání skutečného 
provedení stavby. Požadavek na doložení PENB je uveden v § 7 odst. 1 
zákona č. 406/2000 Sb. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

KZPS, SPS 185.  Př.14/E Návrh: 
E Dokladová část 
E 1.1. Geodetická část 
E 1.2. Průkaz energetické náročnosti budovy 
E 1.3. Ostatní stanoviska, vyjádření a posudky" 
Odůvodnění 
Doložení plnění energetické náročnosti stavby při dokládání skutečného 
provedení stavby. Požadavek na doložení PENB je uveden v §7 odst. 1 
zákona č. 406/2000 Sb. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 14  - stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace skutečného provedení stavby ve 
vazbě na § 125 stavebního zákona, tj. na stav, 
kdy k existujícím stavbám neexistuje 
dokumentace. Připomínka není relevantní.   

Moravskoslez. 
kraj 

186.  obecně Dokumentace bouracích prací (příloha č. 15) 
V části D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
v technické zprávě chybí návrh k zajištění stavby či opatření k dalšímu 
nezávadnému užívání sousední stavby, v případě že se odstraňuje stavba 
stavebně technicky propojená se stavbou sousední.   
 
Dokumentace není přizpůsobena na situaci odstraňování jen části stavby 
(což v praxi činí problémy zejména projektantům).  
 

Vysvětleno 
Součástí dokumentace bouracích prací nemůže 
být návrh na zajištění stavby či opatření 
k dalšímu nezávadnému užívání sousední 
stavby. Část B.5 písm. d) této přílohy obsahuje 
požadavek na zhodnocení vlivu odstraňované 
stavby na okolí a pozemky.  

Příloha 15 se vztahuje k ust. § 128 stavebního 
zákona, tedy k řízení o povolení odstranění 
stavby. Dle tohoto ustanovení nelze povolit 
zajištění stavby, statické ani jiné, ani opatření 
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k dalšímu nezávadnému užívání sousední 
stavby, nelze tedy ani stanovit takovýto 
požadavek na dokumentaci   

Olomouc kraj 187.  V příloze č. 15 
v kapitole A.1.1 

V příloze č. 15 v kapitole A.1.1 je nutno doplnit předmět dokumentace; 
v kapitole „A.3 Členění odstraňované stavby“ je nutno doplnit, jak 
konkrétně se má členit (např. na objekty a technická a technologická 
zařízení). 

Vysvětleno 
Dokumentace se týká bouracích prací, kde 
členění na objekty, technická a technologická 
zařízení nemá žádný význam. Většinou se jedná 
o celý objekt, případně o část objektu, na 
odstranění technických a technologických 
zařízení není třeba zpracovat dokumentaci 
bouracích prací. Členění odstraňované stavby 
závisí na druhu bouracích prací, konstrukčním 
řešení stavby, umístění stavby ve stávající 
zástavbě. 

ČBÚ 188.  příloha č. 15 
doplnit část E 
K části první, čl. 
I, bodu 20 

ČBÚ požaduje v příloze č. 15 doplnit část E o bod: 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem9) 
Odůvodnění: 
Stávající praxe ukázala, že odstraňování staveb sloužících k přípravě, 
otvírce, dobývání, zušlechťování nerostů (staveb zajišťujících hornickou 
činnosti nebo činnost prováděnou hornickým způsobem), případně i 
ostatních staveb v bezprostřední blízkosti vyústění důlních děl na povrchu, 
může výrazně ovlivnit nebo dokonce poškodit důlní díla, případně okolní 
stavby. Nesprávně vedené bourací práce tak mohou ohrozit zdraví a život 
nebo způsobit škody na majetku. Např. v blízkosti vyústění větrní jámy 
může dojít ke vzniku výbušného prostředí, což musí být zohledněno již ve 
stádiu tvorby dokumentace. 
 

Akceptováno 

ČKAIT 189.  

Příloha č. 16 
část A písm. d), 
e), f) 

Návrh textu 
d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění 
stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a 
odpovědnosti, vzorový podpis 
e)  jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka 
a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny), vzorový podpis 
f)  jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění 
záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona, 
vzorový podpis 
 
Odůvodnění 
Ve stavebních denících nelze mnohdy zjistit, kdo podepisuje denní a další 

Vysvětleno 
Připomínka jde nad rámec návrhu, není vyvolána 
navrhovanou změnou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č.  62/2013 Sb. 
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záznamy.. 
 

ČKAIT 190.  

Příloha č. 16 
část A i) 
a násl. text 

Návrh textu 
i)  změny zhotovitelů včetně přímých zhotovitelů stavby nebo 
odpovědných osob během výstavby. 
Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního 
zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého 
razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto 
osob v průběhu výstavby. V případě změny těchto osob je nutno 
vyznačit datum změny, otisk razítka a podpis. 
Odůvodnění 
V deníku by mělo být dokumentováno, kdo skutečně prováděl dílčí části 
stavby. 
Je  nezbytné rozlišit časové rozlišení z hlediska odpovědnosti. 
 

Vysvětleno 
Připomínka jde nad rámec návrhu, není vyvolána 
navrhovanou změnou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č.  62/2013 Sb. 
 

ČKAIT 191.  

Příloha č. 16 
část B 

Návrh textu 
B. Záznamy ve stavebním deníku 
1. Pravidelné denní záznamy v úředním jazyce obsahují: 
Odůvodnění 
Nutný požadavek z hlediska volného pohybu osob v rámci EU a jiných 
států. 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Připomínka jde nad rámec návrhu, není vyvolána 
navrhovanou změnou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č.  62/2013 Sb. 
Zajištěno § 16 správního řádu.  

Přechodná ustanovení 

MD 192.  K přechodným 
ustanovením 
 

Požadujeme prodloužit lhůtu, po kterou se bude dokumentace 
vypracovaná přede dnem nabytí účinnosti novely vyhlášky posuzovat 
podle dosavadní právní úpravy, a to do 31. 12. 2020.  
Odůvodnění: S ohledem na obvyklou délku přípravy staveb dopravní 
infrastruktury by původně navrhovaná délka přechodného období (do 31. 
12. 2019) nebyla dostatečná. 
 

Akceptováno 

MPO 193.  K čl. II 
Přechodná 
ustanovení 

 

Požadujeme provést v odst. 1 následující úpravy:  
1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 2 a § 4 a 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., která byla zpracována podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předložena 
stavebnímu úřadu do 31. prosince 2019, se posuzuje podle dosavadní 
právní úpravy. 

Akceptováno částečně 
Upraveno podle připomínky MD (192) a MSP 
(195) 

Nový návrh: 
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Odůvodnění: 
Jedinou dostačující podmínkou pro uznání dokumentací, které splňují 
obsahové požadavky dosavadní vyhlášky, by měla být pouze lhůta pro 
jejich uplatnění v řízení. Splnění požadavku „která byla zpracována přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“ totiž nebude možné posoudit, jelikož 
pravidla pro určení „dnu zpracování“ nejsou stanovena v žádném právním 
předpise. Může tak např. nastat situace, kdy dokumentace je zpracovaná 
přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, avšak po dni nabytí účinnosti 
vyhlášky bude muset být stavebníkem dodatečně měněná (např. 
zapracováním požadavků dotčených orgánů, se kterými bude taková 
dokumentace v té době projednávaná). Z návrhu vyhlášky je zcela nejisté, 
zda takto dodatečně měněná dokumentace bude považována za 
dokumentaci zpracovanou přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky nebo, 
díky jejímu doplnění, bude považována již za dokumentaci zpracovanou 
po nabytí účinnosti vyhlášky. Pokud by šlo o druhý případ, mělo by to 
fatální následky v podobně nutnosti přepracování dokumentace podle 
nových požadavků vyhlášky a nutnost takto (podstatně) změněnou 
dokumentaci opět projednat s dotčenými orgány a jinými subjekty. Je tedy 
třeba přechodné ustanovení v tomto smyslu vyjasnit a odstranit tak 
nejistotu stavebníků i stavebních úřadů v tom, ke kterému časovému 
okamžiku mají „den zpracování dokumentace“ určovat. 
Pokud je hlavním principem stanovení nových náležitostí dokumentací 
zjednodušení obsahu dokumentací, pak není třeba stanovit jiné kritérium 
použitelnosti dosavadních dokumentací, nežli je datum jejich použití před 
stavebním úřadem. 

„1. Dokumentace a projektová dokumentace 
zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená 
stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se 
posuzuje podle dosavadní právní úpravy. 

 

SPD 194.  k čl. II 
Přechodná 
ustanovení 
 

Požadujeme provést v odst. 1 následující úpravy:  
1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 2 a § 4 a 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., která byla zpracována podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena 
stavebnímu úřadu do 31. prosince 2019, se posuzuje podle dosavadní 
právní úpravy. 
Odůvodnění: 
Jedinou dostačující podmínkou pro uznání dokumentací, které splňují 
obsahové požadavky dosavadní vyhlášky, by měla být pouze lhůta pro 
jejich uplatnění v řízení. Splnění požadavku „která byla zpracována přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“ totiž nebude možné posoudit, jelikož 
pravidla pro určení „dnu zpracování“ nejsou stanovena v žádném právním 
předpise. Může tak např. nastat situace, kdy dokumentace je zpracovaná 
přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, avšak po dni nabytí účinnosti 
vyhlášky bude muset být stavebníkem dodatečně měněná (např. 

Akceptováno částečně 
Upraveno podle připomínky MD (192) a MSP 
(195) – viz připomínka č. 193. 
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zapracováním požadavků dotčených orgánů, se kterými bude taková 
dokumentace v té době projednávaná). Z návrhu vyhlášky je zcela nejisté, 
zda takto dodatečně měněná dokumentace bude považována za 
dokumentaci zpracovanou přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky nebo, 
díky jejímu doplnění, bude považována již za dokumentaci zpracovanou 
po nabytí účinnosti vyhlášky. Pokud by šlo o druhý případ, mělo by to 
fatální následky v podobně nutnosti přepracování dokumentace podle 
nových požadavků vyhlášky a nutnost takto (podstatně) změněnou 
dokumentaci opět projednat s dotčenými orgány a jinými subjekty. Je tedy 
třeba přechodné ustanovení v tomto smyslu vyjasnit a odstranit tak 
nejistotu stavebníků i stavebních úřadů v tom, ke kterému časovému 
okamžiku mají „den zpracování dokumentace“ určovat. 
Pokud je hlavním principem stanovení nových náležitostí dokumentací 
zjednodušení obsahu dokumentací, pak není třeba stanovit jiné kritérium 
použitelnosti dosavadních dokumentací, nežli je datum jejich použití před 
stavebním úřadem. 
 

MSP 195.  K čl. II bodu 1 Je-li v přechodných ustanoveních, obsažených v samostatném článku, 
odkazováno na ustanovení novelizované vyhlášky, je podle čl. 51 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády nutno vyjádřit, zda jde o ustanovení v jeho 
dosavadním, nebo novelizovaném znění. Z toho důvodu požadujeme za 
slova „podle § 1a až 2 a § 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,“ vložit slova „ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,“. 

 

Akceptováno 
Úprava doplněna o připomínku MD (192) – viz 
připomínka č. 193. 
 

MSP 196.  K čl. II bodu 2 
 

Toto přechodné ustanovení je podle našeho názoru koncipováno celkově 
nevhodným legislativně technickým způsobem, pročež jeho navrhované 
znění požadujeme nahradit např. takto: „V případě projektové 
dokumentace zpracované podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být stavba 
zahájena nejpozději 31. prosince 2019.“. 
 

Akceptováno jinak 
Nový návrh – lhůta upravena podle připomínky 
MD (192): 

„2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději 
do 31. prosince 2020, může být projektová 
dokumentace zpracována podle § 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky.“ 

Vyhláška č. 169/2016 Sb. 

MD 197.  K § 5 
 

V § 5 odst. 6 požadujeme na konci textu doplnit slova „, přičemž mohou 
být doplněny individuálními položkami“, tzn. požadujeme následující znění 
uvedeného ustanovení: „Položky uvedené v jednom soupisu prací mohou 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11, přičemž mohou 
být doplněny individuálními položkami.“. 

Vysvětleno 
Připomínka jde nad rámec návrhu, není vyvolána 
navrhovanou změnou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
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Současně požadujeme za odstavec 6 vložit nové odstavce 7 až 9, které 
znějí: 
„(7) Pokud konkrétní stavební práce, dodávky nebo služby nelze 
jednoznačně popsat výhradně položkami cenové soustavy, na kterou 
se soupis prací odkazuje, lze položky tohoto soupisu prací doplnit jednou 
nebo více individuálními položkami. 
(8) Individuální položka musí být sestavena tak, aby kódem položky, 
popisem položky, měrnou jednotkou a technickými a jinými specifikacemi 
odpovídala položkám cenové soustavy, kterou doplňuje. 
(9) Kód individuální položky, který strukturou kódu odpovídá kódům 
položek cenové soustavy, musí být na jeho konci doplněn takto: „-R“.“. 
Dosavadní odstavec 7 označit jako odstavec 10. 
Odůvodnění: Některé stavební práce, materiály a služby nelze 
jednoznačně nebo dokonce vůbec popsat položkami dané cenové 
soustavy,  a proto musí být doplněny individuálními položkami (tzv. R-
položky). Tento postup však nemá oporu v současném znění předmětné 
vyhlášky. Požadujeme proto doplnění příslušného ustanovení, kterým se 
docílí odstranění v současné době neřešitelné situace. 

č.  62/2013 Sb. 
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