
č. j. 4/2018-500-VZ/11         V. 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády 
České republiky eKLEP dne 29. března 2018 pod č. j. 4/2018-500-VZ/9, s termínem dodání stanovisek do 23. dubna 2018. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 
ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD 
 
   

V Příloze č. 1 „Rozsah a obsah projektové 
dokumentace leteckých staveb pro ohlášení 
stavby“ Návrhu vyhlášky požadujeme doplnit 
v dokladové části bod č. 8: 
„8. Projekt zpracovaný báňským projektantem9)“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 

V Příloze č. 2 „Rozsah a obsah projektové 
dokumentace leteckých staveb pro vydání 
stavebního povolení nebo k oznámení stavebního 
záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“ 
Návrhu vyhlášky požadujeme doplnit v dokladové 
části bod č. 9: 
„9. Projekt zpracovaný báňským projektantem9)“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Zapracováno do Zvláštní části Odůvodnění v tomto 
znění: Dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, je leteckou 
stavbou a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele 
na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy 
určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich 
vzlety a přistáváním bez zřetele na jejich stavebně technické 
provedení a c) stavba sloužící k zajištění leteckého provozu. 
V případě kolektorů pro sdružené vedení sítí, které jsou 
součástí projektové dokumentace leteckých staveb, musí 
být prováděny povrchovým způsobem (do výkopu) mimo 
dráhové systémy letišť. V případě, že součástí letecké 
stavby je kolektor, který podléhá zákonu č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů může díla v podzemí vzniklá 
při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla 
a důlní stavby pod povrchem projektovat pouze osoba 
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s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta. 
Letecké stavby, jejichž součástí je dílo v podzemí při 
činnostech dle § 3 písm. i), např. ražené štoly pro kapacitní 
stoky dešťové kanalizace se budou řídit příslušným 
ustanovením stavebního zákona a zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná 
o leteckou stavbu, ale o stavbu vodního díla dle § 15 odst. 1 
stavebního zákona. 

V Příloze č. 4 „Rozsah a obsah projektové 
dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
ohlášení stavby“ Návrhu vyhlášky požadujeme 
doplnit v dokladové části bod č. 7: 
„7. Projekt zpracovaný báňským projektantem9) 
Pokud není doložen u dokumentace příslušného 
objektu v části D“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Příloha č. 4 byla vypuštěna. 

V Příloze č. 7 „Rozsah a obsah projektové 
dokumentace staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro 
ohlášení stavby“ Návrhu vyhlášky požadujeme 
doplnit v dokladové části text: 
„Projekt zpracovaný báňským projektantem9)“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Český báňský úřad požaduje doplnit výše 
uvedené přílohy Návrhu vyhlášky, stejně jako je 
tomu u příloh č. 5, 6, 8 a 9, kde je stanoven 
rozsah a obsah projektové dokumentace. 
Součástí dokladové části je zde projekt báňského 
projektanta s poznámkou pod čarou č. 9 
odkazující na zákon č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
v platném znění. V praxi se jedná o zpracování 
projektu báňského projektanta v případě staveb 
realizovaných hornickým způsobem. V případě 
speciálních staveb projektovaných ve smyslu 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 byla vypuštěna. 
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navrhované vyhlášky předpokládáme v praxi 
i nadále využití technologií, jež jsou zajišťovány 
ve smyslu ustanovení zákona č. 61/1988 Sb. § 3 
písm.: 
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů 
(podzemní sanační práce), nebo 
e) zemní práce prováděné za použití strojů 
a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje 
více než 100 000 m krychlových horniny, 
s výjimkou zakládání staveb, nebo 
f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než 
k činnostem uvedeným v § 2 a 3, nebo 
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních 
jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož 
i ve vytváření podzemních prostorů o objemu 
větším než 300 m krychlových horniny. 
Dozor při zajišťování činností prováděných 
hornických způsobem při realizaci výše 
uvedených staveb provádějí orgány státní báňské 
správy. 

Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (Komora-ČKAIT) 
 

§ 1 odst. 1  
 
Text novely 
Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah 
a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací. 
 
Navrhovaná změna 
Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah 
a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací.  
 
Zdůvodnění  

Akceptováno 
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Máme pochybnosti, zda § 1 odst. 1 je v souladu 
se zněním novelizovaného § 1 odst. 3 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kde stavby na dráze včetně zařízení na dráze 
zůstaly v jejím rozsahu. 
§ 1 odst. 2 
 
Text novely 
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro 
vydání společného povolení stavby dráhy, 
dokumentaci pro vydání společného povolení 
stavby dálnice, silnice a místní komunikace 
a dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 
Navrhovaná změna 
Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro 
vydání společného povolení stavby dráhy drah, 
dokumentaci pro vydání společného povolení 
stavby dálnice, silnice a místních komunikacíe, 
veřejně přístupných účelových komunikací 
a dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 
Zdůvodnění  
Připomínka směřuje k souladu s textací již 
novelizovaného § 1 odst. 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 

Akceptováno 
 

§ 2 nový odstavec 2 
 
Navrhovaná změna 
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 

Vysvětleno 
Jedná se o návrh obecnější úpravy nepostihující 
specifika jednotlivých typů staveb. Text je upraven 
v souladu s připomínkou MMR a vložen §2a. 
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využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které 
stavba neobsahuje, se neuvádějí. 
 
Zdůvodnění  
Uvedený odstavec navrhujeme namísto textace 
„Společných zásad“ v jednotlivých přílohách. 
Návrh je v souladu s § 6a odst. 2 novelizované 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
 
Je nelogické, aby příloha např. společného 
povolení stavby dráhy byla zpracována dle § 6a 
(2) vyhlášky č. 499/2006 S., ale v případě 
zpracování DUR a DSP stejné stavby zvlášť, jsou 
společné zásady na jiném principu. 
Poznámky pod čarou 
Text novely 
5) Například zákon č. 200/194 Sb., 
o zeměměřičství a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
Navrhovaná změna 
5) Například zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřičství a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zdůvodnění  
Oprava textových chyb 

Akceptováno/Doplněno 

Přílohy - všechny 
 
Navrhovaná změna 

Vysvětleno 
Přílohy jsou koncipovány z hlediska potřeb jednotlivých 
typů staveb s ohledem na potřeby dominantních 
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Navzájem porovnat obsahy a sblížit rozsah 
požadavků.  Přílohu č.6 nejlépe zcela 
přepracovat. 
 
Zdůvodnění  
Markantní je nesoulad mezi stavbami 
na pozemních komunikacích a stavbami na dráze. 
Přes rozdíly v technologických provozních 
souborech jsou ale profese mosty, pozemní 
objekty, odvodnění atd. pro oba druhy dopravy 
velmi podobné a tomu by měly odpovídat 
i požadavky. (V případě staveb drah a na dráze 
se jedná mimo  železnice také o trolejbusy, 
tramvaje , lanovky a  metro). 

investorů. Navrhovaná právní úprava není návodem 
jak projektovat, ale co je nezbytné předložit 
příslušnému stavebnímu úřadu. Zejména i staveb drah 
má dominantní investor zpracovány vlastní požadavky 
na dokumentace pro své účely. 
V případě přílohy č. 6 jde o dokumentaci ve vztahu 
k požadavkům prováděcího předpisu zákona 
č. 134/2016 Sb., která neslouží pro veřejnoprávní 
projednání.  
Připomínka neobsahuje konkrétní požadavek 
na úpravu textace. 

Přílohy – všechny 
Navrhovaná změna 
Do zápatí každé stránky vložit text „Příloha č. X“  
(X=číslo příslušné přílohy). 
 
Zdůvodnění  
Pro práci s rozsáhlým dokumentem především 
v elektronické podobě je nezbytné zvýšit 
přehlednost a zjednodušit vyhledávání. 

Vysvětleno 
Jedná se o návrh legislativního předpisu, který je 
připravován v souladu se závaznými Legislativní 
pravidly. 

Přílohy – všechny 
 
Navrhovaná změna 
Doporučujeme sjednotit v celé vyhlášce pojmy 
zhotovitelská, dodavatelská, realizační 
dokumentace, dokumentace zhotovitele stavby. 
Zdůvodnění  
Jedná se o stejnou dokumentaci. 

Akceptováno částečně 
Realizační dokumentace odstraněna. Pojem 
„zhotovitelská“ dokumentace se v návrhu nevyskytuje. 
Zbývající pojmy nemají vliv na právní úpravu a nejsou 
definovány ve stavebním zákoně. 

Přílohy - všechny Společné zásady 
 
Text novely 
Jestliže je stavba technicky jednoduchá, 
neovlivňuje okolní území a stavby, je možné 
projektovou dokumentaci zjednodušit sloučením 

Neakceptováno 
Fakticky se jedná o připomínku k příloze č. 1 a č. 7, 
nikoliv ke všem. Přílohy č. 1 a 7 byly vypuštěny. 
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obsahu A Průvodní zpráva a B Souhrnná 
technická zpráva do jedné části označené A 
Průvodní a souhrnná technická zpráva. Situační 
výkresy se označí písmenem B a jejich obsahem 
může být jen situace ve vhodném měřítku 
se zákresem umístění stavby. Závazné je členění 
projektové dokumentace a označení jejich částí. 
Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně 
k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně 
technickému provedení, účelu a době životnosti 
stavby. 
 
Navrhovaná změna 
Poslední dvě věty (od slov „Závazné je členění 
…“), přesunout na začátek textu. 
 
Závazné je členění projektové dokumentace 
a označení jejich částí. Obsah jednotlivých 
částí se použije přiměřeně k druhu, významu 
a rozsahu stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu a době životnosti stavby. 
Jestliže je stavba technicky jednoduchá, 
neovlivňuje okolní území a stavby, je možné 
projektovou dokumentaci zjednodušit sloučením 
obsahu A Průvodní zpráva a B Souhrnná 
technická zpráva do jedné části označené A 
Průvodní a souhrnná technická zpráva. Situační 
výkresy se označí písmenem B a jejich obsahem 
může být jen situace ve vhodném měřítku 
se zákresem umístění stavby. 
Zdůvodnění  
Jinak nedává smysl možnost zjednodušení 
projektové dokumentace. 
Připomínku uplatňujeme, pokud neprojde 
připomínka č. 3. 
Příloha č. 1 Část B.4 j) 
Příloha č. 2 Část B.8 j) 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
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Text novely 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů, 
 
Navrhovaná změna 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů, 
 
Zdůvodnění  
Jde to povinnost zadavatele stavby podle 
z. č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. – bylo 
vyňato i z novely 499/2006 Sb. 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 1  
Příloha č. 2 Část D.1.2 d) 
 
Text novely 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí - stanovení 
kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití. 
 
Navrhovaná změna 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí - stanovení 
kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska 
jejich budoucího využití. 
 
Zdůvodnění  
Nemá oporu v stavebním zákoně (viz § 110). 

Akceptováno 

Příloha č. 3 Část D.1.2  b) 
 
Text novely 
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení 
stavby vychází ze statického posouzení 
vypracovaného v předchozím stupni projektové 

Akceptováno 
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dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční 
části a výkresové dokumentace pro provedení 
stavby. 
 
Navrhovaná změna 
Statický výpočet v dokumentaci pro provádění 
stavby vychází ze statického posouzení 
vypracovaného v předchozím stupni projektové 
dokumentace. Je úplným podkladem pro 
vypracování technické specifikace konstrukční 
části a výkresové dokumentace pro provádění  
stavby. 
Zdůvodnění  
Soulad s terminologii SZ - § 158 odst. 2 písm. h). 
Příloha č. 4, 7 
 
Text novely 
B1, B2, B3 /B1-B9 
 
Navrhovaná změna 
Sjednotit požadavky na obsah dokumentace 
stavby na dráze a silniční komunikace 
 
Zdůvodnění  
Rozsah pro ohlášení stavby na dráze se výčtově 
značně rozchází s obsahem pro ohlášení stavby 
na pozemní komunikaci. Rozdíl je sice především 
v technologické části stavby na dráze, ale v 
oblasti stavebních objektů není důvod pro jiný 
rozsah dokumentace objektů, které např. 
přenášejí jen jiný druh zatížení, podléhají mírně 
odlišným prostorovým vazbám apod. 

Vysvětleno 
Přílohy č. 4 a 7 byly vypuštěny. 

Příloha č. 5 Část A.3 
 
Navrhovaná změna 
Doplnit název části A3 výčtem z textu z přílohy 

Vysvětleno 
Není důvod doplňovat přesnou specifikaci požadavků, 
protože stavba dráhy může být obsahově výrazně 
odlišná od stavby dálnice atd. Faktický význam 
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č. 8 
 
Zdůvodnění  
Není rozdíl v požadavcích na liniovou stavbu – ať 
pozemní komunikaci nebo stavby dráhy. 

kodifikace rozsahu vstupních podkladů je nulový. 

Příloha č. 5,8 Část A.3 
 
Navrhovaná změna 
Doplnit text: 
j) výstupy z hlukových, exhalačních a rozptylových 
studií, měření apod. 
Zpracovatel uvede rozhodující závěry ovlivňující 
řešení celé stavby, dílčí závěry pro jednotlivé 
stavební objekty  nebo provozní soubory uvedou 
zpracovatelé v těchto objektech 
 
Zdůvodnění  
Dokladová část sice obsahuje podklady uvedené 
v části A.3, leč v průběhu získávání stanovisek 
a vyjádření se obvykle pracuje se závěry  a proto 
se jeví vhodné tyto informace uvádět i ve vlastní 
dokumentaci – mj. proto, že ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby  (příl. č. 6 a 9) 
se vyžaduje splnění požadavků vzešlých ze 
stavebního řízení  a dále geodetická 
dokumentace a projekt zpracovaný báňským 
inženýrem.  V rámci dokumentace pro provádění 
stavby tak není zajištěn přenos výstupů 
z průzkumných a dalších prací pro jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory. 

Vysvětleno 
V části A je uveden pouze seznam, závěry z průzkumů 
jsou uvedeny v části B.1 d), není tedy do části A 
doplněno, jelikož se jedná o obecný výčet a docházelo 
by tak k dublování. 

Přílohy č. 5, 8 Část B 2.6 
 
Navrhovaná změna 
Sjednotit požadavky na náplň této kapitoly pro 
stavbu pozemní komunikace a dráhy – buď na 
lakonické části odst a), b) a pro případ dráhy 
odst.c) týkající se energetických výpočtů  včetně 

Vysvětleno 
Energetické výpočty jsou v případě stavby dráhy 
zásadním dokumentem, který ovlivňuje zásadně návrh 
technického řešení. V případě stavby dráhy, která se 
týká všech typů drah, je nemožné definovat požadavky 
na podrobnější členění. Zatímco Znění článku B 2.6 
v příloze č. 8 je shodné se zněním přílohy č. 11 
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výčtu všech objektů a nebo pro obě přílohy doplnit 
obdobný  rozsah technických parametrů u objektů 
v rámci jednotlivých skupin.  V případě tunelů 
otázku požární bezpečnosti řešit v části B 2.8 
 
Zdůvodnění  
Opět se jedná především u stavebních objektů 
o  obdobná řešení jak pro pozemní tak drážní 
komunikace a tomu by měl odpovídat rozsah 
informací v části B 2.6. 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Přílohy č.  5, 8 B.8 – část B 8.5 
 
Navrhovaná změna 
Sjednotit 
 
Zdůvodnění  
Nesoulad mezi drážní a silniční liniovou stavbou. 

Vysvětleno 
Obecně není důvod ke sjednocení přílohy č. 5 a č. 8, 
jde o charakterově odlišné stavby a proto má každá 
zvláštní přílohu. V případě stavby dráhy se převážně 
stavba odehrává v rámci stávajícího obvodu dráhy, 
naopak u staveb silničních je převažující novostavba. 

Příloha č. 5 Část D.2.1 
 
Text novely 
Inženýrské objekty  

a) kolejový svršek, 
b) kolejový spodek,  
c) nástupiště,  
d) přejezdy a přechody,  
e) mosty, propustky a zdi,  

 
Navrhovaná změna 
Inženýrské objekty  
a) konstrukce svršku dráhy, 

b) konstrukce spodku dráhy včetně 
propustků 

c) nástupiště,  
d) přejezdy a přechody,  
e) mosty, zdi,  

 
Zdůvodnění  

Vysvětleno 
Členění u stavby dráhy je dlouhodobě ustálené 
a vyplývá z členění u správcovských složek. Není 
pravdou, že propustek má stejného správce jako 
spodek – železniční spodek na železnici spravuje 
Správa tratí, propustky (v dimenzích dle vyhlášky 
č. 177/1995 Sb.) Správa mostů. 
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- úprava terminologie částí a) a b), protože dráhou 
je i metro, tramvaj, lanovka trolejbus  

- sjednocení zařazení propustků do konstrukce 
spodku dráhy jako je tomu u pozemních 
komunikací ( u dráhy je propustek taktéž odpisově 
a správcovsky zařazen do konstrukce spodku 
dráhy) 
Příloha č. 8 
 
Text novely 
Před text pro A. Průvodní zpráva 
 
Navrhovaná změna 
Doplnit Společné zásady z přílohy č. 5 
 
Zdůvodnění  
Sjednocení požadavků pro stavbu na dráze 
a pozemní komunikaci. Pokud neprojde 
připomínky č. 3. 

Vysvětleno 
Obecně není důvod sjednocovat požadavky na stavby 
dráhy a stavby pozemních komunikací, viz předchozí 
vypořádání. 

Příloha č. 8 Část A.2 Členění stavby na objekty 
a technická a technologická zařízení 
 
Text novely 
100 
Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky 
a všechny další objekty pozemní komunikace 
dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné 
pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní 
komunikace, účelové komunikace, samostatné 
cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů 
se dále zařadí součásti pozemní komunikace, 
s výjimkou těch, které jsou obsaženy 
v samostatných řadách, např. mosty a tunely, 
a vybavení pozemní komunikace, zejména 
dopravní značky, světelné signály, trvalé oplocení 
pozemní komunikace, propustky, únikové zóny, 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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protihlukové valy, clony proti oslnění. 
Samostatnými objekty pozemní komunikace 
mohou také být objížďky a dopravní opatření 
a zesilování existujících pozemních komunikací 
pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní 
dopravu, případně odstranění následků těchto 
doprav provedené po ukončení stavby. Do této 
skupiny se zahrnou i objekty údržbového 
příslušenství. 
 
Navrhovaná změna 
100 
Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky 
a všechny další objekty pozemní komunikace 
dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné 
pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní 
komunikace, účelové komunikace, samostatné 
cyklistické stezky apod. Do této skupiny objektů 
se dále zařadí součásti pozemní komunikace, 
s výjimkou těch, které jsou obsaženy 
v samostatných řadách, např. mosty a tunely. 
Dále se do této skupiny objektů zařadí vybavení 
pozemní komunikace, zejména dopravní značky, 
světelné signály, trvalé oplocení pozemní 
komunikace, propustky, únikové zóny, 
protihlukové valy, clony proti oslnění. 
Samostatnými objekty pozemní komunikace 
mohou také být objížďky a dopravní opatření a 
zesilování existujících pozemních komunikací pro 
odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní 
dopravu, případně odstranění následků těchto 
doprav provedené po ukončení stavby. Do této 
skupiny se zahrnou i objekty údržbového 
příslušenství. 
 
Zdůvodnění  
Jednoznačnost větné stavby! 
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Příloha č. 8 Část A.3 Seznam vstupních 
podkladů 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro 
vypracování projektové dokumentace, 
zejména 
 
Text novely 
d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje, 
e) podrobný, doplňující geotechnický 
a hydrogeologický průzkum, základní korozní 
průzkum, 
f) diagnostický průzkum konstrukcí, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – opakuje se v B.1.d) 

Vysvětleno 
Nejedná se o duplicitu, ale o podrobnější rozpis. 

Příloha č. 8 Část B.1 Popis území stavby 
 
Text novely 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, 
zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 
opakovat v DSP! 

Vysvětleno 
Uvedení vyjmenovaných informací i v DSP je účelné 
a to pro všechny účastníky řízení. Doba mezi 
zpracováním DÚR a DSP může být značně dlouhá 
a navíc obě řízení probíhají na jiném stavebním úřadě. 
Zároveň znění je dodrženo v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.1 Popis území stavby 
 
Text novely 
b) údaje o souladu s územně plánovací 
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 
opakovat v DSP! 

Vysvětleno 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
jsou zcela zásadní. Zároveň v rámci DSP probíhají 
přesné průzkumy a navržené technické řešení se 
oproti DÚR značně zpřesňuje. 
Znění je dodrženo v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. 
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Příloha č. 8 Část B.1  Popis území stavby 
 
Text novely 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, 
poddolovanému území apod., 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 
opakovat v DSP! 

Vysvětleno 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
jsou zcela zásadní. Zároveň v rámci DSP probíhají 
přesné průzkumy a navržené technické řešení 
se oproti DÚR značně zpřesňuje. 
Znění je dodrženo v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. 

Příloha č. 8 Část B.1 Popis území stavby 
 
Text novely 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 
opakovat v DSP! 

Vysvětleno 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
jsou zcela zásadní. Zároveň v rámci DSP probíhají 
přesné průzkumy a navržené technické řešení 
se oproti DÚR značně zpřesňuje. 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.1 Popis území stavby 
 
Text novely 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé 
zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 
opakovat v DSP! 

Vysvětleno 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
jsou zcela zásadní. Zároveň v rámci DSP probíhají 
přesné průzkumy a navržené technické řešení 
se oproti DÚR značně zpřesňuje. 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.1 Popis území stavby 
 
Text novely 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, 
na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – je vyřešeno v DÚR, není třeba 

Vysvětleno 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
jsou zcela zásadní. Zároveň v rámci DSP probíhají 
přesné průzkumy a navržené technické řešení 
se oproti DÚR značně zpřesňuje. 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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opakovat v DSP! 
Příloha č. 8 Část B.2.6 Základní charakteristika 
objektů 
 
Text novely 
b) popis navrženého řešení. 
 
Zdůvodnění  
Členění kapitoly B.2.6 b) přizpůsobit tak aby 
odpovídalo členění na jednotlivé stavební objekty. 

Vysvětleno 
Není nutné vypisovat členění, projektant v souladu 
s rozsahem stavby upraví rozsah dokumentace, 
zároveň znění je dodrženo v souladu s přílohou č. 11 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.4 Dopravní řešení 
 
Text novely 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu a orientace  
b) napojení území na stávající dopravní 
infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
 
Navrhovaná změna 
Oddíl v celém rozsahu vypustit 
 
Zdůvodnění  
Jedná se o odstavec, který byl okopírován 
z vyhlášky pro dokumentaci pozemních staveb, 
zde představuje nelogičnost a případnou duplicitu.  
Všechny odstavce: 
B.2.1 – Celková koncepce řešení stavby 
B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické 
řešení 
B.2.3 – Celkové technické řešení 
jsou z principu dopravním řešením. 
Navíc je zde odstavec B.2.4 Bezbariérové užívání 
stavby, takže není jasné, co by se v části B.4 
mělo řešit jiného.    

Vysvětleno 
Příloha je zpracována pro obecný okruh staveb 
a zároveň vychází z členění přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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Pěší a cyklistické stezky jsou místní nebo veřejně 
přístupné účelové komunikace. 
 A nevím, jak by měla u dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací  být řešena doprava v klidu.    
Příloha č. 8 Část B.4 Dopravní řešení 
 
Text novely 
a) popis dopravního řešení včetně 
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 
b) napojení území na stávající dopravní 
infrastrukturu, 
c) doprava v klidu, 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT – opakuje se v B.2.4, popis je součástí 
B.2.6, kapitola je nadbytečná! 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována pro obecný okruh staveb 
a zároveň vychází z členění přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.8.1 k) 
 
Text novely 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi8), 
 
Navrhovaná změna 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi8), 
 
Zdůvodnění  
Jde o povinnost zadavatele stavby podle 
z. č. 309/2006 Sb. a č. NV 591/2006 Sb. 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována pro obecný okruh staveb 
a zároveň vychází z členění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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Příloha č. 8 Část B.8.2 Výkresy 
Část B.8.4 Schéma stavebních postupů 
 
Zdůvodnění  
VÝKRESOVOU ČÁST ZOV PRO DOPRAVNÍ 
STAVBY NELZE S OHLEDEM NA ROZSAH 
ZAHRNOUT DO SOUHRNNÉ TECHNICKÉ 
ZPRÁVY, ponechat ZOV jako samostatnou část! 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována pro obecný okruh staveb 
a zároveň vychází z členění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část B.9 Celkové 
vodohospodářské řešení 
 
Zdůvodnění  
S OHLEDEM NA ROZSAH a VČETNĚ MOŽNÉ 
VÝKRESOVÉ ČÁSTI NELZE ZAHRNOUT DO 
SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY, ponechat 
jako samostatnou část! 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována pro obecný okruh staveb 
a zároveň vychází z členění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8 Část C.1 
 
Text novely 
Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 
b) umístění stavby vzhledem 

k urbanistické struktuře území, vztah k 
základnímu dopravnímu systému, 
chráněným územím, 

c) napojení stavby na dopravní 
a technickou infrastrukturu, 

d) stávající a navrhovaná omezení, 
ochranná a bezpečnostní pásma, 

e) vyznačení hranic dotčeného území. 

 
Navrhovaná změna 
Situační výkres širších vztahů 

Situační výkres širších vztahů se 
zpracovává zpravidla v měřítku 1 : 5 000 
až 1 : 50 000 a  zobrazuje zejména 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována dle platné vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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a) napojení stavby na dopravní 
a technickou infrastrukturu, 

b) stávající a navrhovaná ochranná 
a bezpečnostní pásma, 

c) vyznačení hranic dotčeného území. 
d) umístění stavby vzhledem k urbanistické 

struktuře území, vztah k základnímu 
dopravnímu systému, chráněným územím, 

 
Zdůvodnění  
Sjednocení znění s přílohou 4, 5 
Příloha č. 4, 5, 8 Část C.2 
 
Text novely 
Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje 
v měřítku podle použité katastrální mapy 
a zobrazuje: 
a) zákres staveniště a navrhované stavby 

včetně dočasných a trvalých záborů, 
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 
Navrhovaná změna 
Katastrální situační výkres 

Katastrální situační výkres se zpracuje 
v měřítku podle použité katastrální mapy 
a zobrazuje: 
c) zákres staveniště a navrhované stavby 

včetně dočasných a trvalých záborů, 
d) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

V případě jednoduché stavby lze sloučit 
katastrální situační výkres s koordinačním 
situačním výkresem. 
 
Zdůvodnění  
U menších staveb toto spojení nebude na 

Vysvětleno 
Sloučení katastrálního výkresu a koordinačního 
situačního výkresu je kontraproduktivní a může 
negativně ovlivnit rozhodování příslušného stavebního 
úřadu ve správním řízení.  
Projektant dle rozsahu stavby může rozsah 
dokumentace upravit. Tyto dvě situace jsou zásadní 
a s ohledem na nedokončená majetkoprávní 
vypořádání musí být přehledné. 
Zároveň připomínka se netýká přílohy č. 8, kde v části 
C.2 je zcela odlišná textace. 
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překážku čitelnosti, stavební úřad zbytečně 
vyžaduje několik situací, kde je jen několik 
samostatných informací. 
Příloha č. 8 Část C.2 Katastrální situační 
výkres 
 
Text novely 
b) zákres stavebního pozemku a navrhované 
stavby, 
 
Navrhovaná změna 
b) zákres pozemkové mapy a navrhované stavby  
 
Zdůvodnění  
Jen stavební pozemek nestačí! 

Vysvětleno 
Slovní spojení stavební pozemek je zde shodně 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 2 písm. b) 
stavebního zákona. 

Příloha č. 8 Část C.3 koordinační situační 
výkres 
 
Text novely 
Měřítko 1 : 500 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 
1 : 2000, 
 
Navrhovaná změna 
Měřítko 1 : 250, 1 : 500,1: 1000, u rozsáhlých 
staveb 1 : 2000 
 
Zdůvodnění  
Ze zkušenosti víme, že v měřítku 1 : 500 je 
u menších staveb problém zapracovat všechny 
požadované údaje do situace a měřítko 1 : 250 se 
u nich jeví jako optimální. 

Akceptováno/Upraveno 

Příloha č. 8 Část C.3 
 
Text novely 
Koordinační situační výkres 

j) okótované odstupy staveb od trvalých 
objektů nebo vlastnických hranic 

Vysvětleno 
Příloha je zpracována dle platné vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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pozemku obnovených v terénu 
s lomovými body v KK=3 dle jiných 
právních předpisů, 

 
Navrhovaná změna 
Koordinační situační výkres 

j) okótované odstupy staveb od trvalých 
objektů nebo vlastnických hranic 
pozemku obnovených v terénu s 
lomovými body v KK=3 dle jiných 
právních předpisů, 

 
Zdůvodnění  
Požadavek na KK=3 dosud nelze ze strany 
katastrálních úřadů bezezbytku splnit – jedná 
o dosud nejvyšší dosažitelnou přesnost, 
poskytované podklady ze strany KÚ jsou i v KK=8.  
Na zpracovatele dokumentace se tak přenáší 
podíl na zajištění této přesnosti . Tento požadavek 
lze splnit za předpokladu, že v katastrálním 
podkladu jsou tyto lomové body s touto přesností 
uvedeny a pak okótování odstupu lze snadno 
splnit .  
Opět zde platí, že pro jiný druh liniové stavby – viz 
příloha 5 – takový požadavek není uveden. 
V případech křížení obou liniových staveb 
a předávání do správy ať ŘSD nebo SŽDC by měl 
být jednotný rámec na geodetické podklady. 
Příloha č. 4,5,8 Část C.3 
 
Text novely 
Koordinační situační výkres 
 
Navrhovaná změna 

Vysvětleno 
Hranice chráněného území je nutno respektovat, ale 
jejich zobrazení v koordinačním situačním výkrese 
může způsobit jeho nečitelnost z důvodu překryvu 
s ostatními informacemi, nebo naopak nepřehlednost 
a tedy nekontrolovatelnost zobrazení prvků životního 
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Doplnit (přesun z C4) 
x) prvky životního prostředí - soustava 
chráněných území NATURA 2000, územní 
systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, chráněná území, apod. 
 
Zdůvodnění  
Hranice chráněných území jakéhokoliv typu jsou 
nezbytné pro koordinaci a z toho důvodu 
navrhujeme přesun do tohoto výkresu. 

prostředí. Naopak - jejich přesné hranice jsou 
standardně definovány v mapách jiných měřítek, než je 
katastrální situační výkres a proto by jejich přenesení 
do tohoto výkresu mohlo způsobit problémy 
(i z hlediska projednání staveb). Obtížně si lze 
představit, že lze vymezit hranice těchto prvků natolik 
přesně, aby jejich zobrazení v koordinační situaci mělo 
smysl. 
Zároveň návrh znění vychází z vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 

Příloha č. 4,5,8 Část C.4 
 
Text novely 
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. Vizualizace architektonicky 
významných objektů. 
 
Navrhovaná změna 
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 

Vysvětleno 
Hranice chráněného území je nutno respektovat, ale 
jejich zobrazení v koordinačním situačním výkrese 
může způsobit jeho nečitelnost z důvodu překryvu 
s ostatními informacemi, nebo naopak nepřehlednost 
a tedy nekontrolovatelnost zobrazení prvků životního 
prostředí. Naopak - jejich přesné hranice jsou 
standardně definovány v mapách jiných měřítek, než je 
katastrální situační výkres a proto by jejich přenesení 
do tohoto výkresu mohlo způsobit problémy 
(i z hlediska projednání staveb). Obtížně si lze 
představit, že lze vymezit hranice těchto prvků natolik 
přesně, aby jejich zobrazení v koordinační situaci mělo 
smysl. 
Zároveň návrh vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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NATURA 2000, územní systém ekologické 
stability, významné krajinné prvky, chráněná 
území, apod. Vizualizace architektonicky 
významných objektů.  
 
Zdůvodnění  
Hranice chráněných území jakéhokoliv typu jsou 
nezbytné pro koordinaci a z toho důvodu 
navrhujeme přesun do výkresu C3. 
Příloha č. 4,5,8 Část C.4 
 
Text novely 
Speciální situační výkres 
Navrhovaná změna 
Vyjmout  
Vizualizace architektonicky významných objektů. 
a přesunout do B 2.2 nebo na závěr jako 
přílohu s odkazem na B 2.2 
  
Zdůvodnění  
Vizualizace ve formě A4 či A3  s více pohledy a 
pod se jeví vhodnější jako samostatná součást 
Souhrnného technického řešení. Tím i v mnoha 
případech po přesunu chráněných území do C3 
odpadne potřeba výkresu C4. 

Vysvětleno 
Zařazení vizualizací do části C.4 bylo již projednáno 
v rámci vyhlášky č. 499/2006 Sb. a bylo takto 
odsouhlaseno a kodifikováno. Není důvod toto měnit. 
Příloha č. 8 v části C.4 toto neřeší, požadavek 
na  vizualizace řeší část D1.1 2 i). 

Příloha č. 4,5,8 Část C.4 
 
Text novely 
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním 
objektům stavby 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Navrhovaná změna 
Odstavce vypustit 

Vysvětleno 
Nejedná se o připomínku ke všem uvedeným 
přílohám. Příloha č. 8 v části C.4 tento text 
neobsahuje. 
Z hlediska obsahového jde o připomínku 
k požadavkům vzniklým v průběhu projednávání 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a nelze je vypustit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2ZJAXDV)



Stránka 24 (celkem 80) 

 
Zdůvodnění  
Odstavec d) řeší věci již řešené v části B, 
a technická zpráva má řešit technické věci a ne 
nějaké vazby. 
Odstavec k) potom řeší skutečnosti, které by měly 
být přímo součástí technického řešení příslušné 
komunikace a pohyb osob během výstavby by 
měl být řešen v části POV. 
Příloha č. 9  Část D.1 Stavební část 
 
Text novely 
5. Písemné přílohy projektové dokumentace 
z objektů se obvykle nepřebírají, a pokud obsahují 
požadavky a informace potřebné pro zhotovení 
stavby, pak se podle povahy doplní do výkresů, 
zvláštních technických kvalitativních podmínek a 
soupisu prací. 
 
Zdůvodnění  
VYPUSTIT NEBO UPŘESNIT CO JE TÍM 
MYŠLENO – je v rozporu s bodem „Stavební část 
projektové dokumentace pro provádění stavby 
obsahuje technické zprávy a výkresy objektů v 
členění podle přílohy č. 8“ 

Akceptováno/Vypuštěno 

Příloha č. 9 Část D.1 
 
Text novely 
Stavební část 
 
Navrhovaná změna 
Doplnit podrobnější specifikaci výkresů a textů, 
požadavek na dostatečnou podrobnost z hlediska 
sestavení soupisu prací je příliš obecný.  Např. by 
výkresy měly obsahovat: 
-schéma vyztužení 
-schéma předpínací výztuže 

Vysvětleno 
Text přílohy obsahuje základní principy a pravidla pro 
tvorbu PDPS. Každý investor má pak zpracovány své 
interní předpisy, které specifikují míru podrobnosti 
PDPS s ohledem na charakter stavby, zkušenosti 
a potřeby investora. Zpřesňování ve vyhlášce není 
vhodné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2ZJAXDV)



Stránka 25 (celkem 80) 

- specifikace ocelového materiálu  
- výkaz ocelového materiálu 
Atd. 
 
Zdůvodnění  
Pro účel sjednocení dokumentace pro oba druhy 
liniových staveb je účelné podrobněji specifikovat 
požadavky na výkresovou dokumentaci . Obecný 
popis není vhodný pro zadávání veřejné zakázky 
na projektovou dokumentaci. Pokud zadavatel 
v podmínkách veřejné soutěže definuje 
požadavky nad rámec vyhlášky, je zcela zřetelné 
co je k ocenění – je podstatný rozdíl mezi 
schématem výztuže a plnohodnotným výkresem 
výztuže, který je předmětem dodavatelské 
dokumentace zhotovitele.  Ale dle schématu 
výztuže  lze sestavit soupis prací. 

Český telekomunikační úřad 
 

Ke zvláštní části odůvodnění k Návrhu vyhlášky 
(K bodu 3 - Přílohy č. 1 až 9 k vyhlášce č. 
146/2008 Sb.) 
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje doplnit zvláštní 
část důvodové zprávy k Návrhu vyhlášky tak, aby 
bylo jednoznačné, že pod pojmem „technická 
infrastruktura“ (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k)  bod 
2 stavebního zákona), používaným Návrhem 
vyhlášky (například v příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 146/2008 Sb. část C.2 písm. k) a dále), se 
rozumí rovněž „fyzická infrastruktura“ podle § 2 
písm. a) zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke 
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací a o změně 
některých souvisejících zákonů, tj. prvek sítě, 
který je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by 
se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se 
zejména o potrubí, stožáry, kabelosvody, 
kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 

Akceptováno 

Zapracováno do Zvláštní části Odůvodnění v tomto 
znění: Pojem „technická infrastruktura“ (ve smyslu § 2 odst. 
1 písm. k) bod 2 stavebního zákona), používaným v návrhu 
novely vyhlášky č. 146/2008 Sb. (například v příloze č. 1 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. část C. 2 písm. k), v sobě zahrnuje 
i „fyzickou infrastrukturu“ podle § 2 písm. a) zákona 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
a o změně některých souvisejících zákonů. Příkladem 
fyzické infrastruktury jsou zejména potrubí, stožáry, 
kabelosvody, kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 
rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, anténní 
nosiče, věže a podpůrné konstrukce. 
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rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do budov, 
anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce; 
fyzickou infrastrukturou nejsou kabely, včetně 
nenasvícených optických vláken, a vodovody 
sloužící k rozvodu pitné vody. 
 
Odůvodnění: Z hlediska naplňování zákona 
č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů 
na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů, konkrétně např. za účelem 
umožnění přístupu k fyzické infrastruktuře podle § 
4 tohoto zákona nebo koordinace stavebních 
prací podle § 10 tohoto zákona, je důležité, aby 
součástí dokumentací dopravních staveb byl 
i údaj o navrhované fyzické infrastruktuře, 
například se může jednat o „chráničku“ vhodnou 
k uložení sítě elektronických komunikací apod. 
 
ČTÚ tak navrhuje výše uvedené doplnění 
odůvodnění k Návrhu vyhlášky tak, aby bylo 
jednoznačné, že součástí dokumentací 
dopravních staveb je i údaj o navrhované fyzické 
infrastruktuře využitelné ve smyslu zákona 
č. 194/2017 Sb. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
 

K příloze č. 8 k části C3 k písm. j) 
Upozorňujeme, že v řadě případů nemusí být 
možné dosáhnout toho, aby lomové body 
vlastnických hranic pozemku, na kterém má být 
stavba umístěna, byly určeny s kódem kvality 3. 
Z navrhovaného textu pak není zřejmé, jak 
v těchto případech splnit požadavek vyplývající 
pro koordinační situační výkres z přílohy č. 8, 
části C3, písm. j).  
 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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Odůvodnění: 
Podle jiných právních předpisů [tedy zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)] je 
nezbytným podkladem ke změně geometrického a 
polohového určení pozemku, tedy současně i 
údaje o přesnosti tohoto určení v katastru 
nemovitostí, listina dokládající souhlas vlastníků s 
průběhem hranice pozemků. Pokud vlastníci 
takovou listinu nesepíší, není možné v katastru 
nemovitostí změnit (zpřesnit) geometrické a 
polohové určení – tedy docílit evidence kódu 
charakteristiky kvality podrobného bodu 3. 
Evidence kódu kvality 3 u podrobných bodů na 
hranici pozemků tak nemusí být v praxi reálné 
docílit. 

Hospodářská komora České 
republiky 
 
 

A. Obecné zásadní připomínky 
Již novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. nevhodně 
navrhla stejné (jednotné) požadavky na rozsah 
a obsah dokumentace bez ohledu na charakter 
jednotlivých druhů staveb. Praxe ukazuje, že 
zejména u určitých typů dopravních staveb není 
problémem uspořádání dokumentace, ale 
nedostatečná odbornost/zkušenost úředníků, kteří 
se s takovými stavbami v praxi setkávají zřídka. 
Předkládaná novela vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
v tomto trendu pokračuje, zde je však nevhodnost 
přístupu ještě zřetelnější, neboť jednotlivé typy 
staveb již ve stavebním řízení povolují jednotlivé 
speciální, odborně zaměřené stavební úřady. 
Navíc dominantní oboroví zadavatelé (jako např. 
SŽDC s.o.), kteří mají léta zavedené a na míru 
přizpůsobené vnitřní předpisy o dokumentaci 
staveb, žádnou vyhlášku tohoto typu nepotřebují. 
Ačkoliv odůvodnění nepředpokládá žádné 
negativní finanční dopady, budou muset sektoroví 

Vysvětleno 
Novela této vyhlášky byla zpracována za spolupráce 
dominantních zadavatelů a z jejich hlediska je plně 
akceptována. Z hlediska požadavků Stavebního 
zákona a navazujících předpisů, ale i z hlediska jiných 
právních norem, není akceptovatelný pohled, že obsah 
dokumentace určuje zadavatel. Požadavky na obsah 
dokumentace musí být kodifikovány obecně závazným 
právním předpisem, což je i tato vyhláška. 
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zadavatelé, kteří mají vlastní vnitřní předpisy 
o dokumentaci staveb (např. SŽDC, s.o.), tyto 
předpisy přepracovat. Rovněž projekční firmy 
budou muset upravit své zaběhnuté systémy.  
A i přes přechodná ustanovení vyhlášky je 
vzhledem k délce přípravy staveb 
pravděpodobné, že některé dokumentace budou 
muset být přepracovány podle nové vyhlášky, což 
přinese zadavatelům další vícenáklady. 
B. Konkrétní zásadní připomínky 
1. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme do kapitoly A.1.3. c) doplnit níže 
uvedený text: 
„d) Jménem, příjmením a číslem úředního 
oprávnění, pod kterým je zapsán v evidenci 
Úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 
vedených Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním.“ 
Odůvodnění:  
Jde o navázání na zákon z odkazu 5) a 12). Jde o 
obdobu Autorizací. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 

2. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme do kapitoly B.2. c) doplnit níže 
uvedený text: 
„geotechnické vyhodnocení geologických 
a hydrogeologických vlastností základové 
půdy“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 

3. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme do kapitoly B.2. e) doplnit níže 
uvedený text: 
„Poloha s ohledem na stabilitu terénu 
(sesuvná území, nebezpečí vyvolání 
nestability terénu).“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 
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4. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme do kapitoly B.3. b) doplnit níže 
uvedený text: 
„Zhodnocení vlivu vlastností základové půdy, 
stability nebo deformace staveniště 
i sousedícího terénu; technické řešení stavby 
s popisem jejího provedení, mechanické 
odolnosti a stability, navržených materiálů 
a seznamem podkladů, norem a technických 
předpisů,“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 

5. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme v kapitole B.4. b) nahradit původní 
text uvedeným: 
„odvodnění staveniště s ohledem na stabilitu 
území a deformace sousedních objektů,“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 

6. Připomínka k příloze č. 1 
Požadujeme v kapitole D.1.2 písm. a) upravit text 
následovně: 
„Technická zpráva - popis navrženého 
konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému 
stavby při návrhu její změny; navržené materiály a 
hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, 
klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 
neobvyklých konstrukcí nebo technologických 
postupů; zajištění stavební jámy; vlastnosti 
konstrukčních materiálů (zemin)při stavbě 
násypů i zářezů dopravní stavby, 
technologické postupy; technologické podmínky 
postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby; 
zásady pro provádění bouracích a 

Neakceptováno 
Letecké stavby (pohybové plochy, dráhový systém) 
nelze z povahy těchto staveb, na rozdíl od staveb silnic 
či drah, zřizovat v zářezu, ani nedochází ke stavbám 
násypů. Letecké stavby lze zřizovat pouze v rovinatém 
terénu, terénní úpravy pak spočívají (kromě výkopů 
pro konstrukci pláně a souvrství vozovky) 
v nevýznamném vyrovnání terénních nerovností. 
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podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 
či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných 
konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, 
technických předpisů apod.; specifické požadavky 
na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 
zhotovitelem.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 
7. Připomínka k přílohám č. 1, 2, 3 a 4 
Požadujeme kapitoly C.2.o) a v příloze č. 4 
kapitolu C.3.l) změnit následovně: 
„Geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací 
sítě Geodetické údaje, umístění bodů 
vytyčovací sítě“. 
Odůvodnění:  
Jde o pouze o vybrání místa pro umístění bodů 
vytyčovací sítě (± několik metrů), které bude 
následně v celé projektové dokumentaci 
respektováno a určeno pouze pro měřickou 
činnost (nebude na něm nic umisťováno). Přesné 
místo se musí následně vybrat (± 0,1 m) na 
základě skutečného stavu terénu, 
vyprojektovaným objektům a na místě převážně 
panujícím klimatickým podmínkám (refrakce, mlhy 
nad údolím, atd.). 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

8. Připomínka k přílohám č. 1, 2, 4, 5 a 8 
V kapitolách C.3, respektive C.2 změnit 
následovně: 
„KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES SITUAČNÍ 
VÝKRES NA PODKLADĚ KATASTRÁLNÍ 
MAPY“. 
Odůvodnění:  
Neexistující termín, Katastr nemovitostí – 
Katastrální mapa eviduje „hranice“. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

9. Připomínka k přílohám č. 1, 2, 5 a 8 
Požadujeme doplnit odkaz 5), a to v kapitolách: 

Akceptováno 
V přílohách, kde je požadován v Dokladové části 
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Příloha 1; D.2, Dokladová část 4 
Příloha 2; D.2, Dokladová část 5 
Příloha 5, A.4. 
Příloha 5, D.3, Dokladová část 5 
Příloha 8, D.2, Dokladová část 4 
Odůvodnění:  
Povinnosti v oblasti zeměměřických prací 
stanovuje právní předpis 5). 

„Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů“ bude 
uveden odkaz shodně jako ve vyhlášce č. 499/2006 
Sb.: 
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. 
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství 
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 zeměměřičství a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedení, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Připomínka k příloze č. 3 
Požadujeme doplnit původní text následovně: 
„Společné zásady: Projektová dokumentace 
musí obsahovat údaje o umístění stavby 
a možnosti ovlivnění přírodního prostředí.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Tyto informace jsou součástí dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. 
 
  

11. Připomínka k příloze č. 3 
Požadujeme doplnit původní text kapitoly B.1 
následovně: 
„Geotechnické zhodnocení stavebního 
záměru.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 
 

Neakceptováno 
Návrh novely vyhlášky je zpracován v souladu 
s celkovou strukturou a zněním platné novely vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., v tomto případě s její přílohou č. 13. 

12. Připomínka k příloze č. 3 
Požadujeme doplnit původní text kapitoly D.1.2 c) 
následovně: 
„Výkresová část musí obsahovat 
charakteristické řezy se zakreslením 
geotechnických podmínek.“. 

Vysvětleno 
Požadavky musí být vždy přiměřené každému druhu 
stavby a tyto detaily obsahuje dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. 
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Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 
13. Připomínka k přílohám č. 4, 5 a 8 
Požadujeme v části B.2.3. vypustit níže uvedený 
text a nahradit ho následujícím textem: 
„Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení 
po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech, včetně údajů o statických 
výpočtech prokazujících, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ni působící 
nemělo za následek poškození stavby nebo 
její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, 
Podrobný statický výpočet 
Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové 
dokumentace. Obsahuje dimenzování veškerých 
konstrukcí, zajišťovaných zhotovitelem stavby. 
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, musí 
být přehledný tak, aby bylo možno sledovat 
postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované 
statické schéma a výpočetní model. 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména 
a) průvodní zprávu k výpočtu se stručnou 
rekapitulací základního konceptu řešení 
konstrukce a rozdíly proti předběžnému výpočtu, 
vypracovaného v předchozím stupni projektové 
dokumentace, 
b) použité podklady: normy, předpisy, literaturu, 
programy dimenzování, 
c) statické schéma konstrukce, 
d) údaje o materiálech a technologiích, 
e) rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně 
součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, 
f) výpočetní modely, výpočetní schémata, 
g) návrh a posouzení všech nosných prvků, 

Neakceptováno 
Účelem návrhu novely vyhlášky č. 146/2008 Sb. je 
stanovit požadavky na dokumentaci překládanou 
stavebnímu úřadu v rámci povolovacího řízení, nikoli 
požadavky na technické parametry staveb, které jsou 
dány jinými předpisy. Stavební úřad dokumentaci 
v této míře nepřezkoumává, proto není důvodné, aby 
byly tyto detaily povinnou náležitostí každé 
dokumentace. 
Požadované výpočty nejsou obsaženy v dokumentaci 
upravené vyhláškou č. 499/2006 Sb. a není vhodné ani 
účelné, aby byly součástí nyní novelizovaných příloh. 
Obecně je snahou zachovat co největší soulad 
s dokumentací upravenou vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
Takto definovaný popis obsahu statistického výpočtu je 
vhodné požadovat například ve vnitřním předpisu 
objednatele projektové dokumentace, např. 
do Směrnice o dokumentaci staveb, ale není důvodné, 
aby bylo povinnou náležitostí dokumentace 
předkládané stavebnímu úřadu. 
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h) výpočet účinků na základy, dimenzování 
základových konstrukcí, 
i) návrh a posouzení všech detailů, montážních 
styků a dalších rozhodujících a ovlivňujících 
bezpečnost konstrukce, 
j) postup výroby - betonáže, odbedňování, 
montáže, předpínání, zasypávání dokončených 
konstrukcí apod. 
k) posouzení jednotlivých dílčích stavů 
(montážních stavů) konstrukce 
i) Statické výpočty stability svahů násypů 
a zářezů.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o text z vyhlášky 146/2008 Sb. Statický 
výpočet má prokázat proveditelnost konstrukce 
během výstavby, včetně konečného stavu. Bod k) 
a i) je pro zhotovitelskou firmu důležitý, z hlediska 
výstavby a dokladování, že je stavba proveditelná. 
 
Doplnění v rámci vypořádání připomínek: 
Prosíme tedy zapracovat požadavek na 
podrobnost statických výpočtů na příslušná místa 
příloh 3 a 5 (číslování dle nového návrhu). 

V příloze 3 se jedná o odstavec D2. Kde je sice 
uveden požadavek na statický výpočet, ale pouze 
jako součást technické zprávy. Nápomocné by 
bylo zavedení odstavce c) statický výpočet 
(na stejné úrovni jako je odstavec a) Technická 
zpráva a odstavec b) Výkresová dokumentace). 

V příloze 5 se jedná o odstavec D1.2 nový 
odstavec 3. Statický výpočet (na stejné úrovni 
jako je odstavec 1. Technická zpráva a odstavec 
2. Výkresy.) 

Dále V příloze 5 se jedná o odstavec D1.5, kdy 
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stávající odstavec 3. Statický výpočet bude 
nahrazen uvedeným textem 

Rozsáhlost statického výpočtu v dokumentaci pro 
stavební povolení je dána skutečností, že statický 
výpočet není možné zpracovat zevrubně 
a následně v dalším stupni podrobně. Statický 
výpočet dává informace o proveditelnosti díla 
v patřičných rozměrech a pevně dané lokalizaci.  

Body k) a i) jsou důležité neboť se může stát, že 
v konečném stavu je konstrukce stabilní, ale 
s ohledem na montážní stavy je neproveditelná. 

V následujícím stupni, tedy přílohy 4 a 6 je po té 
dostačující uvést požadavek na statický výpočet 
z dokumentace pro stavební povolení 
do dokladové části. 

14. Připomínka k přílohám č. 3, 6 a 9 
Požadujeme v příloze č. 3 vypustit v kapitole 
D.1.2. b) podrobný statický výpočet a nahradit ho  
textem dle předešlé připomínky. V přílohách č. 6 a 
9 poté vložit níže uvedený text: 
„Podrobný statický výpočet 
Je úplným podkladem pro vypracování technické 
specifikace konstrukční části a výkresové 
dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje 
dimenzování veškerých konstrukcí, zajišťovaných 
zhotovitelem stavby. Statický výpočet musí být 
kontrolovatelný, musí být přehledný tak, aby bylo 
možno sledovat postup výpočtu, návrhová 
zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní 
model. 
 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména 
a) průvodní zprávu k výpočtu se stručnou 

Neakceptováno 
Viz vysvětlení k připomínce č. 13 výše. 
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rekapitulací základního konceptu řešení 
konstrukce a rozdíly proti předběžnému výpočtu, 
vypracovaného v předchozím stupni projektové 
dokumentace, 
b) použité podklady: normy, předpisy, literaturu, 
programy dimenzování, 
c) statické schéma konstrukce, 
d) údaje o materiálech a technologiích, 
e) rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně 
součinitelů zatížení a součinitelů kombinace, 
f) výpočetní modely, výpočetní schémata, 
g) návrh a posouzení všech nosných prvků, 
h) výpočet účinků na základy, dimenzování 
základových konstrukcí, 
i) návrh a posouzení všech detailů, montážních 
styků a dalších rozhodujících a ovlivňujících 
bezpečnost konstrukce, 
j) postup výroby - betonáže, odbedňování, 
montáže, předpínání, zasypávání dokončených 
konstrukcí apod. 
k) posouzení jednotlivých dílčích stavů 
(montážních stavů) konstrukce 
i) Statické výpočty stability svahů násypů 
a zářezů.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o původní text z vyhlášky 146/2008 Sb.. 
Statický výpočet má prokázat proveditelnost 
konstrukce během výstavby, včetně konečného 
stavu. Bod k) a i) je pro zhotovitelskou firmu 
důležitý, z hlediska výstavby a dokladování, že je 
stavba proveditelná. 
15. Připomínka k příloze č. 5 
Požadujeme změnit původní text kapitoly B.1.e) 
následovně: 
„Geotechnické zhodnocení dotčeného území 
podle geologických, geomorfologických 
a hydrogeologických charakteristik, včetně 

Vysvětleno 
V části B. je pouze shrnutí výsledků průzkumů 
doložených v dokladové části, tedy základní 
charakteristika nikoliv zhodnocení. 
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zdrojů nerostů a podzemních vod,“. 
A dále vypustit (z důvodu obsahu 
v hydrogeologickém zhodnocení): 
„zdroje podzemních vod“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 
16. Připomínka k příloze č. 5 
Požadujeme původní text kapitoly B.1.f) nahradit 
následujícím textem: 
„geotechnické zhodnocení (stavby včetně 
materiálových nalezišť zemníků) geologických 
a hydrogeologických průzkumů a vypracování 
zprávy ve smyslu kapitoly 2.8 ČSN EN 1997-1; 
výčet a závěry provedených průzkumů a 
měření - korozní průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Průzkumy jsou součástí Dokladové části. 

17. Připomínka k příloze č.4 kapitola D.2 Stavební 
část doplnit o odstavec c) a současně přílohu 6 
kapitola D1 doplnit o nový odstavec 7 s textem: 
Projektovou dokumentaci podzemních staveb 
využívajících observační metodu je nutné před 
zahájením prací posoudit odborným znalcem. 
 
Odůvodnění: 
Požadováno vyhl. č. 55/1996 (místo vyhl č. 
55/1999) o požadavcích k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
činnosti prováděné hornickým způsobem 
v podzemí §28 odstavec (2). 

Neakceptováno 
Dle našeho názoru se nejedná o požadavek nebo 
stanovení na obsah dokumentace. Pokud je uvedené 
obsahem vyhlášky č. 55/1996 Sb. není důvod to 
opakovat. Existuje řada úkonů vyplývajících z jiné 
právní úpravy, které je třeba v rámci přípravy stavby 
vykonat. Domníváme se, že uložení povinností není 
tedy vhodné provádět opakovaně v rámci právního 
řádu ČR, ale je naopak žádoucí, aby povinnost byla 
uložena pouze jedním právním předpisem a to 
jednoznačně. 

18. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme původní text kapitoly B.1.d) nahradit 
následujícím textem: 
„geotechnické zhodnocení (stavby včetně 
materiálových nalezišť zemníků) geologických 
a hydrogeologických průzkumů a vypracování 

Vysvětleno 
Průzkumy jsou součástí Dokladové části. 
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zprávy ve smyslu kapitoly 2.8 ČSN EN 1997-1; 
výčet a závěry provedených průzkumů a 
měření - korozní průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 
19. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme část B.8.2 přesunout do části C 
(návrh na nový bod C.5, C.5.1) a část B.9 rozdělit 
na technickou zprávu a výkresy a výkresovou část 
z B.9 přesunout do části C (návrh na nový bod 
C.6, C.6.1). 
V části B tak ponechat pouze textové soubory, jak 
již název části B napovídá (Souhrnná technická 
zpráva). 
Návrh změny takto: 
B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí 
návrhy a údaje uvedené v obsahu 
technické zprávy. Vypracuje se zejména 

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 
nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, 
se zákresem širších vztahů v 
dotčeném území, obvody staveniště, 
účelových ploch, přístupů 
na staveniště, napojovacích míst 
zdrojů a dopravních tras, 

b) situace stavby na podkladu koordinační 
situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska 
provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení 
apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště 
a další údaje podle bodů technické zprávy. Tato 
situace se vypracuje pro složitější a stavebně 

Vysvětleno 
Připomínka neodpovídá návaznosti na právní úpravu 
již definovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb. Akceptací 
by došlo k narušení stanovené celkové struktury 
dokumentací, je tedy nutné zachovat členění. 
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komplikované stavby, u menších anebo technicky 
jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze 
jednu situaci, která bude obsahovat všechny 
potřebné údaje. 

dále: 
„B.9.1 Technická zpráva“ 
dále: 
„C.5 Zásady organizace výstavby 
C.5.1 Výkresy 
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy 
a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. 
Vypracuje se zejména 
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 
nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, 
se zákresem širších vztahů v dotčeném území, 
obvody staveniště, účelových ploch, přístupů 
na staveniště, napojovacích míst zdrojů 
a dopravních tras, 
b) situace stavby na podkladu koordinační 
situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska 
provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní 
zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení 
staveniště a další údaje podle bodů technické 
zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější 
a stavebně komplikované stavby, u menších 
anebo technicky jednoduchých staveb je 
možné vypracovat pouze jednu situaci, která 
bude obsahovat všechny potřebné údaje. 
C.6 Celkové vodohospodářské řešení 
C.6.1 Výkresy“ 
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Odůvodnění:  
Změnu považujeme za nutnou z pohledu 
přehlednosti projektové dokumentace. Výkresové 
části v podobě/velikosti přehledných 
a koordinačních situací, jak je tomu v případě 
výkresové části ZOV a Celkového 
vodohospodářského řešení u liniových staveb 
nelze pro jejich velikost umístit do textové zprávy. 
Součástí Souhrnné technické zprávy by měly být 
pouze texty, tabulky, obrázky apod. ve formátu A4 
popř. A3. 

20. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme zaměnit stávající text „okótované 
odstupy staveb od trvalých objektů nebo 
vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu 
s lomovými body v KK=3 dle jiných právních 
předpisů“ za „okótované odstupy staveb od 
trvalých objektů nebo vlastnických hranic 
pozemků 12).“. 
Dále je třeba seznam odkazů doplnit o: 
„12) Zákon č. 256/2015 Sb., o katastru 
nemovitostí“. 
Odůvodnění: 
Stanovení hranic dle jiného právního předpisu. 
Doplnit do seznamu pod číslem 12). Vlastnické 
hranice pozemků a postup jejich určení stanovuje 
zákon. 

Vysvětleno 
Připomínka neodpovídá návaznosti na právní úpravu 
již definovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb. Akceptací 
by došlo k narušení stanovené celkové struktury 
dokumentací, je tedy nutné zachovat členění. 

21. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme původní text kapitoly D.1.2.2.c) 
změnit takto: 
„podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 
1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací 
oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem 
terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně 
zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, 
plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, 

Neakceptováno 
Podélný řez zobrazující profil komunikace v ose 
rozhodně nemůže poskytnout 3D informaci, z výkresu 
nebude patrné příčné umístění. Podélné řezy už tak 
zobrazují hodně informací, v případě místních 
komunikací i křížení se sítěmi a zobrazení 
geotechnických typů (které stejně nebude plně 
vypovídající) výkres ještě znepřehlední. Popis rozhraní 
je navíc součástí IGP průzkumu, který je součástí 
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povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny 
návrhového průtoku, směrových a sklonových 
poměrů, rozhraní jednotlivých geotechnických 
typů,“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

dokumentace předávané na stavební úřad. Pokud by 
objednatel projektové dokumentace chtěl mít informaci 
o rozhraní geotechnických typů v podélných řezech, 
může si toto stanovit jako vlastní požadavek. Není 
však žádoucí toto stanovovat jako povinnost 
ve vyhlášce. 

22. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme písm. c) v kapitole D.1.3.3. doplnit 
takto: 
„Statistické výpočty únosnosti a sedání 
opěr.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o doplnění textu. 

Vysvětleno 
Příloha č. 8 nemá kapitolu D.1.3.3. Uplatněná 
připomínka se nejspíše vztahuje ke kapitole D.1.2 
Mostní objekty a zdi. Návrh vyhlášky nerozepisuje 
podrobnosti staveb. 
 
 

 
23. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme text v kapitole D.1.5., 1.2 písm. a) 
upravit takto: 
„geotechnické vyhodnocení geotechnických 
průzkumů, podrobný popis geotechnických 
podmínek s ohledem na použitou tunelovou 
metodu, rozdělení horninového masivu 
na kvazihomogenní celky včetně doporučených 
charakteristických hodnot geotechnických 
parametrů dle ČSN EN 1997-1.“. 
Odůvodnění:  
EC7 uvádí charakteristickou hodnotu jako vstupní 
hodnotu. Pro daný geotechnický typ by se mělo 
jednat o rozptyl hodnot (od – do), tak aby 
zpracovatel projektové dokumentace (statického 
výpočtu) měl možnost ověřit chování konstrukce 
v minimálních a maximálních parametrech. 

Akceptováno 

24. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme text v kapitole D.1.5., 1.2 písm. b) 
upravit takto: 
„Stanovení postupu nebo způsobu výstavby 
včetně návrhu technologických tříd výrubu, 
očekávané hodnoty deformací dočasného ostění 

Akceptováno 
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pro jednotlivé technologické třídy výrubu.“. 
Odůvodnění:  
Ostění může být rovnou trvalé, pokud jde např. 
o metodu TBM. 
25. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme do textu kapitoly D.1.5., 1.2 písm. b) 
doplnit odstavec k Rizikové analýze. 
Odůvodnění:  
Odvolání se na vyhlášku č. 55/1999 Sb. 

Akceptováno částečně 
Vložena poznámka pod čarou 
Pokud je uvedeno ve vyhlášce 55/1996 Sb., pak se 
stačí na tuto vyhlášku odkázat. 
 

26. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme text v kapitole D.1.5., 1.2 písm. j) 
doplnit takto: 
„Komplexní geotechnický monitoring včetně 
popisu varovných stavů a kritérií pro zvýšení nebo 
snížení četností měření v závislosti na vývoji 
sledované veličiny v čase a způsob a postup 
řešení při dosažení varovných stavů.“. 
Odůvodnění:  
Z důvodu rychlé reakce na náhlý vývoj a působení 
rizikového faktoru. 

Akceptováno 
Upraven bod i), k němuž se připomínka vztahuje. 

27. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme text v kapitole D.2. doplnit o 
odstavec: 
„h) výkres tvaru a výztuže definitivního 
ostění.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Část D.2 se týká technologické části, nikoli stavební. 
Zároveň navrhovaná podrobnost projektové 
dokumentace ve stupni DSP není potřebná. 

28. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme text v kapitole D.3. změnit 
následovně: 
„A) podklady, 
B) popis uvažovaného výpočetního postupu 
C) statický výpočet dočasného ostění dle 
jednotlivých stavebních etap a pro jednotlivé 
technologické třídy výrubu a jednotlivé 
kvazihomogenní celky,  
D) statický výpočet definitivního ostění dle 

Neakceptováno 
Viz vysvětlení k připomínce č. 13 výše. 
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charakteru použitých konstrukcí a jejich 
dimenzí. 
Obdobně pro hloubené tunely, portálové 
úseky apod.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění požadavku na statické 
výpočty vyplývající z praxe. 
29. Připomínka k příloze č. 8 
Požadujeme v dokladové části 6 změnit formulaci 
následovně: 
„Geotechnické, diagnostické a dopravní 
průzkumy.“. 
Odůvodnění:  
Jedná se o upřesnění textu. 

Vysvětleno 
Termín inženýrskogeologické je použit správně. 

30. Připomínka k příloze č. 9 
Požadujeme v kapitole D.1. upravit text 
následovně: 
„Stavební část projektové dokumentace pro 
provádění stavby obsahuje technické zprávy, 
výkresy objektů a statické výpočty v členění 
podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky. Tyto 
technické zprávy a výkresy se, co do obsahu, 
musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto 
požadavky:“. 
A dále doplnit odkaz na vyhlášku č. 55/1999 Sb. 
Odůvodnění:  
Veškeré požadavky na projektovou dokumentaci 
a báňského projektanta jsou uvedeny 
v předmětné vyhlášce. 
 

Neakceptováno 
Poznámka pod čarou byla doplněna do přílohy č. 5, 
přičemž kapitola D.1 přílohy č. 6 v odst. 1 uvádí, že 
stavební část obsahuje podklady podle přílohy č. 5 této 
vyhlášky a není nutné zde odkaz na vyhlášku 55/1999 
Sb. opakovat. 

V příloze č. 5 v části B.8 (ZOV) zůstaly výkresy 
(B.8.2) a u části B.9 (vodohospodářské řešení) 
není uvedeno, že se jedná pouze o textovou část. 
Připomínka směřovala k odstranění situací v 
Souhrnné technické zprávě, tomu se tak nestalo. 
U liniových staveb je opravdu problém dát do 
textů situace, obzvláště ve formátu koordinačních 

Vysvětleno 
Znění kapitoly B.8.2 a B.9 přílohy č. 5 tak jak je 
uvedeno v návrhu vyhlášky 146 koresponduje se 
zněním platné vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 11 
kap. B.8.2 a B.9 pro společné řízení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2ZJAXDV)



Stránka 43 (celkem 80) 

situací. Prosím o vysvětlení, proč nebylo 
akceptováno. 
Přílohy 3,4,5,6 v dokladové části požadují 
posouzení dokumentace báňským projektantem. 
Tento požadavek je správný, ale měl by být 
omezen na stavby podléhající Zákonu č. 61/1988 
SB o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě 

Neakceptováno 
Obecně je ve vyhlášce uvedeno v § 2a odst. (1), že 
„Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, 
se neuvádějí“. 

C. Doporučující připomínky 
1. Doporučujeme dát do souladu názvy 
kapitol/podklapitol novely vyhlášky č. 146/2008 
Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., přičemž náplň 
kapitol/podkapitol je v podstatě shodná. Vyhláška  
č. 146/2008 Sb. by měla obsahovat minimálně 
všechny povinné body z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Odůvodnění: 
V praxi to může způsobit problémy při 
projednávání s úřady, které budou důsledně trvat 
na dodržení správného názvu kapitoly, a to 
znamená vyhotovení 2 projektových dokumentací 
(dále jen „PD“), jako je tomu dnes v případě 
dopravní stavby vyžadující vodoprávní povolení 
(zpracování 1. PD dle vyhlášky č. 146/2006 Sb. a 
2. PD dle vyhlášky č. 499/2008 Sb.). 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

2. Připomínka k Příloze č. 5, kap. B 
Doporučujeme vypustit z části B požadavky 
na výkresy a výpočty v dílčích kapitolách 
a zavedení samostatných specializovaných částí 
(nelze jednoduše popsat návrh nového znění). 
Odůvodnění:  
Návrh hovoří o souhrnné zprávě, tedy o jednom 
víceméně textovém dokumentu, a nerespektuje 
reálný rozsah jednotlivých kapitol, které prakticky 
bývají samostatnými dokumenty, některé 
s rozsáhlými výkresovými přílohami, které nelze 
včlenit do jedné zprávy. Zejména se to týká 
kapitol B.4, B.6 a B.8. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
Navrhované odlišnosti by způsobily velké problémy 
dominantním investorům. Nicméně předložená právní 
úprava nezakazuje požadavky v B.4, B.6 a B.8 doložit 
v samostatných přílohách k části B. U menších staveb 
nebude zahrnutí do části B tvořit žádné problémy. 
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3. Připomínka k Příloze č. 5, Kap. Doklady 
Uspořádání položek je nelogické, míchají se 
doklady z projednání s podrobnějšími 
podkladovými materiály (nelze jednoduše popsat 
návrh nového znění). 
Odůvodnění:  
Podkladové materiály (např. průzkumy a studie) 
mají jiný režim zpracování než dokladové části 
a navržené uspořádání bude komplikovat práci 
s dokumentací. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a není vhodné 
ani účelné ji měnit. Hlediskem není způsob zpracování, 
ale projednání dokumentace v rámci správního řízení. 

Hlavní město Praha Doporučujeme: 
  
k čl. I bodu 1 (§ 1 odst. 2): 
slova „(2) Tato vyhláška se nevztahuje 
na dokumentaci pro vydání společného povolení 
stavby dráhy, dokumentaci pro vydání společného 
povolení stavby dálnice, silnice a místní 
komunikace a dokumentaci skutečného provedení 
stavby.“ nahradit slovy „„(2) Tato vyhláška se 
nevztahuje na dokumentaci pro vydání 
společného povolení stavby dráhy a dokumentaci 
pro vydání společného povolení stavby dálnice, 
silnice a místní komunikace, která je upravena 
jiným právním předpisem2).“ 
Poznámka pod čarou č. 2 zní: „2) Vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.““ 

Akceptováno částečně 
Úprava provedena v souladu s připomínkou MMR. 

k čl. I bodu 3 
k Přílohám č. 1 až 9: 
- nadpis části D nahradit nadpisem „Dokumentace 
stavebních a technologických objektů“ 
(považujeme jej za srozumitelnější). 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku zavádějící odlišnost názvů 
částí od vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

k Příloze č. 2: 
- v „Dokladové části“ bodě 2, v souladu s čl. 45 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, za normativní 
odkaz na jiný právní předpis vložit odkaz na 
poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci 

Neakceptováno 
Bod 2 byl odstraněn. 
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tohoto jiného právního předpisu 
k Přílohám č. 2, 4, 5 a 8: 
- text části B.2.4 přesunout do části B.4 jako 
písmeno d) (považujeme ucelený text 
za vhodnější) a přečíslovat následující 
navrhované části 

Vysvětleno 
Struktura dodržena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

k Příloze č. 4: 
- v částech A.2 písm. e) a B.8.1 písm. k) 
a v „Dokladové části“ bodě 5, v souladu s čl. 45 
odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády, před 
odkaz na poznámku pod čarou vložit normativní 
odkaz na jiný právní předpis (v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 
umožňujícího jeho jednoznačné určení) nebo 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis 
(s použitím slov „jiný právní předpis“) 
- v části D.2.1 písm. i), v souladu s čl. 44 
Legislativních pravidel vlády, slova „pozemní 
komunikace“ nahradit slovy „dálnice, silnice, 
místní komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace (dále jen „pozemní komunikace“)“ 
- v „Dokladové části“ bodě 2 číslo „2)“ nahradit 
číslem „2)“ 

Vysvětleno 
Příloha č. 4 byla vypuštěna. 

k Přílohám č. 4 a 5: 
- v části „Společné zásady“ větě první, v souladu 
s čl. 63 Legislativních pravidel vlády, slova 
„zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění“ nahradit slovy 
„stavebního zákona“ 
- v části A.1.3 písm. d), v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštních“ 
nahradit slovy „jiných právních“ 

Akceptováno částečně 
- zjednodušení nebylo dříve v textu zavedeno a použití 
celého znění je v souladu s legislativními pravidly; 
- upraveno. 

k Přílohám č. 4, 5 a 8: 
- část B.9 předřadit před část B.8 (považujeme 
takové řazení za účelnější) 

Vysvětleno 
Dodrženo členění v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. 

k Příloze č. 5: Neakceptováno 
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- v části A.2 písm. e) a v „Dokladové části“ bodě 
8, v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních 
pravidel vlády, před odkaz na poznámku pod 
čarou vložit normativní odkaz na jiný právní 
předpis (v podobě jeho zkráceného názvu nebo 
zobecněného názvu umožňujícího jeho 
jednoznačné určení) nebo nenormativní odkaz na 
jiný právní předpis (s použitím slov „jiný právní 
předpis“) 

Nejedná se o odkaz na jiný právní předpis, ale pouze 
o „pomůcku“ pro upřesnění. 
 

k Příloze č. 6: 
- v části „Společné zásady“, v souladu s čl. 45 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, ve větě první 
za slovo „jiných“ vložit slovo „právních“ a ve větě 
druhé slovo „zvláštních“ nahradit slovem „jiných“ 
- v „Dokladové části“ bodě 2, v souladu s čl. 45 
odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády, před 
odkaz na poznámku pod čarou vložit normativní 
odkaz na jiný právní předpis (v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 
umožňujícího jeho jednoznačné určení) nebo 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis 
(s použitím slov „jiný právní předpis“) 

Akceptováno částečně 
- akceptováno, 
- nejedná se o odkaz na jiný právní předpis, ale pouze 
o „pomůcku“ pro upřesnění. 
 

k Příloze č. 7: 
- v části A.1.1 písm. b), v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, za slova „katastrální území“ 
vložit slova „, čísla parcelní“ 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 byla vypuštěna. 

k Příloze č. 8: 
- v části A.1.1 písm. b), v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., za slova „katastrální území“ 
vložit slova „, čísla parcelní“  
- v části A.1.3 písm. d), v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštních“ 
nahradit slovy „jiných právních“ 
- v části B sjednotit části B.2 a B.4 do jedné části 
(považujeme ucelený text za vhodnější) 
- v části B.8.1 písm. k), v souladu s čl. 45 odst. 4 

Akceptováno částečně 
- návrh textu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.; 
- akceptováno; 
- návrh textu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.; 
- nejedná se o odkaz na jiný právní předpis, ale pouze 
o „pomůcku“ pro upřesnění; 
- akceptováno; 
- návrh textu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
- návrh textu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.; 
- návrh textu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.; 
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a 5 Legislativních pravidel vlády, před odkaz na 
poznámku pod čarou vložit normativní odkaz na 
jiný právní předpis (v podobě jeho zkráceného 
názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jeho jednoznačné určení) nebo nenormativní 
odkaz na jiný právní předpis (s použitím slov „jiný 
právní předpis“) 
- v části C.3 písm. a) nahradit písmenem v tomto 
znění: „a) měřítko 1 : 250, u rozsáhlých staveb 
1 : 500 nebo 1 : 1000“ 
- na konci části C.3 tečku nahradit čárkou a 
doplnit písmeno q), které zní: „q) obrysy 
bezbariérových úprav.“ 
- v části D.1.1. bodě 2 písm. a) navrhovaný text 
nahradit textem:  „Situace pozemních komunikací 
obsahuje podrobné půdorysné a výškové řešení 
dopravních ploch včetně zákresu bezbariérových 
úprav a vodicích linií pro nevidomé a slabozraké. 
Pro zobrazení souvislostí by měla zobrazovat 
i vodorovné dopravní značení. Měřítko je obdobné 
jako u koordinační situace.“ (stavební objekt nebo 
dokonce více objektů odkazující jen na 
koordinační situaci je podle našeho názoru 
neúplný) 
- v části D.1.1 bodě 2 písm. c) doplnit slova 
„včetně popisu jejich polohy“, u písmene d) na 
konci textu doplnit slova „v hustotě po 50 až 100 
metrech“ a u písmene g) slova „Dopravní značky, 
dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku“ 
nahradit slovy „Dopravní značení včetně zařízení 
pro řízení dopravy“ (shledáváme je obsažnějšími 
a vhodnějšími) a na konci textu poslední věty 
doplnit slova „, i zákres bezbariérových úprav“ 
- v částech D.1.8 a D.1.9, v souladu s čl. 45 odst. 
4 a 5 Legislativních pravidel vlády, slova „vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.“ nahradit normativním odkazem 

- nejedná se o odkaz na jiný právní předpis, ale pouze 
o „pomůcku“ pro upřesnění; 
- nejedná se o odkaz na jiný právní předpis, ale pouze 
o „pomůcku“ pro upřesnění; 
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na jiný právní předpis (v podobě jeho zkráceného 
názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jeho jednoznačné určení) nebo nenormativním 
odkazem na jiný právní předpis (s použitím slov 
„jiný právní předpis“) a odkazem na poznámku 
pod čarou č. 2 
- v části D.1.10 a v „Dokladové části“ bodě 5, 
v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních 
pravidel vlády, před odkaz na poznámku pod 
čarou vložit normativní odkaz na jiný právní 
předpis (v podobě jeho zkráceného názvu nebo 
zobecněného názvu umožňujícího jeho 
jednoznačné určení) nebo nenormativní odkaz na 
jiný právní předpis (s použitím slov „jiný právní 
předpis“) 
k Příloze č. 9: 
- v nadpisu, v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády a s připomínkou k 
Příloze č. 4 části D.2.1 písm. i), slova „dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací (dále jen pozemních 
komunikací)“ nahradit slovy „pozemních 
komunikací“ 
- v části A.1.3 písm. d), v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštních“ 
nahradit slovy „jiných právních“ 

Akceptováno částečně 
- ponecháno v plném znění; 
- akceptováno. 

k poznámkám pod čarou: 
- u poznámky pod čarou č. 4, v souladu s čl. 64 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, slova 
„nařízení vlády č. 81/2011 Sb.“ nahradit slovy 
„pozdějších předpisů.“ 
- u poznámky pod čarou č. 5 slova „zákon 
č. 200/194 Sb.“ nahradit slovy „zákon č. 200/1994 
Sb.“ 
- u poznámky pod čarou č. 6, v souladu s čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, slova: 
„Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické 

Akceptováno částečně 
- uvedeno správně, jelikož byla pouze jedna novela; 
- akceptováno; 
- akceptováno; 
- akceptováno; 
- akceptováno; 
- akceptováno; 
- přečíslování není nutné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2ZJAXDV)



Stránka 49 (celkem 80) 

propojenosti evropského železničního systému, 
ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády 
č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na 
provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších 
předpisů.“ nahradit slovy: 
„Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické 
propojenosti evropského železničního systému, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, ve 
znění pozdějších předpisů.“. 
- u poznámky pod čarou č. 7, v souladu s čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, slovo „Např.“ 
nahradit slovem „Například“ 
- u poznámky pod čarou č. 9, v souladu s čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, uvést každý 
právní předpis na samostatném řádku 
- u poznámky pod čarou č. 10, v souladu s čl. 64 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, na konci 
textu doplnit slova „, ve znění pozdějších 
předpisů“ 
- poznámky pod čarou (včetně odkazů na ně) 
přečíslovat v návaznosti na § 1, resp. na 
poznámky pod čarou č. 1 a 2, a na připomínku k 
Příloze č. 2 

Jihomoravský kraj 
 

Zásadní připomínka č. 1: 
Změna vyhlášky č. 146/2008 Sb. se dle 
předloženého návrhu nebude vztahovat 
na dokumentaci pro vydání společného povolení 
stavby dráhy a stavby dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace, protože na dokumentaci k vydání 
společného povolení těchto uvedených staveb 
bude příslušná vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v účinném znění. V souladu s tímto konceptem 

Akceptováno/Upraveno 
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řešení vztahu prováděcích vyhlášek č. 146/2008 
Sb. a č. 499/2006 Sb. nemůže být v příloze č. 7 
a v příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. uváděn požadavek na obsah 
projektové dokumentace v části A.1.3 bodu c) ve 
tvaru „jména a příjmení projektantů jednotlivých 
částí společné dokumentace“ nýbrž ve tvaru 
„jména a příjmení projektantů jednotlivých částí 
projektové dokumentace“. 
Zásadní připomínka č. 2: 
Požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace na stavby dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace pro vydání stavebního povolení 
(příloha č. 8) dle předloženého návrhu změny 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. obecně vrostly. 
Vzhledem k tomu, že dle vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích (č. 13/1997 Sb.) nelze v režimu 
ohlášení stavby povolovat žádné nové pozemní 
komunikace z uvedeného výčtu kategorií, bylo by 
vhodné zahrnout do přílohy č. 8 návrhu změny 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. také možnost 
redukovaného rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace obdobně, jako je tomu v příloze č. 7 
(rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro ohlášení 
stavby) pro stavby pozemních komunikací 
menšího rozsahu a nižšího významu (např. 
místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací). 

Akceptováno částečně 
Úprava dle připomínky MMR, do těla vyhlášky vložena 
nová úprava. Příloha č. 7 byla vypuštěna. 

Připomínka č. 1 
V příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky č. 146/2008 
Sb. doporučujeme upravit obsah Návrh plánu 
kontrolních prohlídek stavby (§ 110 odst. 2 písm. 
f) stavebního zákona) u staveb pozemních 

Vysvětleno 
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby je jednou 
ze součástí žádosti o stavební povolení, nemá být tedy 
řešeno v rámci projektové dokumentace. 
Je v kompetenci stavebního úřadu, aby si stanovil, 
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komunikací na definovaný rámec minimálního 
rozsahu prováděných kontrolních prohlídek stavby 
s konkrétním určením fáze stavby komunikace 
např. „po dokončení pláně silničního tělesa“, 
„po položení vozovkových vrstev“, příp. dalších. 
Tímto způsobem by bylo možné předejít běžné 
praxi provádění pouze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, která bývá v určitých případech 
impulsem řízení o dodatečném povolení stavby 
z důvodu provedených změn stavby nad rámec 
drobných úprav a efektivněji tak zabezpečit 
procesy navazujících řízení po povolení stavby 
pozemní komunikace. Zpřesnění Návrhu rozsahu 
a obsahu plánu kontrolních prohlídek stavby 
se doporučuje implementovat do části A. 

v jakých fázích výstavby chce učinit kontrolu. Navržená 
připomínka je v rozporu se stavebním zákonem. 

Připomínka č. 2 
V příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky 
doporučujeme doplnit požadavek na seznam 
zkoušek pozemní komunikace do části D.1.1, 
obdobně jako je tomu řešeno u mostů v 
následující části D.1.2. 

Vysvětleno 
Pro mosty je definován pouze požadavek 
na specifikaci požadovaných zatěžovacích zkoušek. 
Požadavky na všechny zkoušky jsou uvedeny 
v technických kvalitativních podmínkách staveb 
a smluvní dokumentaci mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Je nekoncepční uvést několik 
vybraných zkoušek pro pozemní komunikace 
ve vyhlášce. 
 

 
Připomínka č. 3 
V příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky části B.1 
Popis území stavby se v bodu b) údaje o souladu 
s ÚPD, včetně informace o vydané ÚPD 
doporučuje nahradit sousloví „vydané ÚPD“ 
termínem „platné ÚPD“. Vydané ÚPD může být 
nesčetně mnoho, ale pro řešení stavby pozemní 
komunikace v souladu s ÚPD je relevantní pouze 
platná ÚPD. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.  

Připomínka č. 4 
V příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky části B.4 

Vysvětleno 
Příloha č. 4 byla vypuštěna. 
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Dopravní řešení se v bodu d) pěší a cyklistické 
stezky doporučuje název bodu d) nahradit 
v paralele na předchozí bod c) ve znění d) 
doprava pro pěší a cyklisty.  
Připomínka č. 5 
V příloze č. 8 návrhu změny vyhlášky části D.1 
Stavební část není zřejmý požadavek na obsah 
dokumentace uvedený v bodu k) podkapitoly 
D.1.1 na řešení přístupu a užívání veřejně 
přístupných komunikací a ploch souvisejících 
se staveništěm pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Požadavky na obsah 
dokumentace z hlediska řešení staveniště pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace jsou řešeny v rámci obsahu kapitoly B.8 
Zásady organizace výstavby. Uvedený požadavek 
pro Stavební část na řešení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
by dával smysl pro užívání řešené stavby. 

Vysvětleno 
Část B se týká celé stavby a jsou v ní uvedeny 
základní principy, část D je pak již konkrétní řešení pro 
jednotlivé stavební objekty. 

Středočeský kraj 
 

Odůvodnění – zvláštní část 
K bodu 1 - § 1 odst. 2:  
Příloha č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 05/2017 Sb., nese název – „Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby dálnice, silnice, místní komunikace 
a veřejné účelové komunikace“, což dostatečně 
odůvodňuje pochybení uvedené v odůvodnění – 
nejsou uvedeny „veřejné účelové komunikace“, 
jak uvádí vyhláška č. 146/2008 Sb. – veřejně 
přístupné účelové komunikace. 

Akceptováno 

Stejné pochybení se objevuje v platném znění 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. v § 1 odst. 2 
s vyznačenými změnami. 

Akceptováno 

Jinak novela vyhlášky zapracovává platnou 
úpravu stavebního zákona, ve znění zákona 
č. 225/2017 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 

Neakceptováno 
Je uvedeno správně. 
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znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
V praxi bude u dopravně liniových staveb nadále 
nerealizovatelné ohlašování staveb, veřejnoprávní 
smlouvy či oznámení stavebního záměru 
s certifikátem autorizovaného inspektora. 
Z pohledu většího počtu účastníků (viz § 109 SZ) 
není realizovatelné připojit k záměru souhlasy 
podle § 184a SZ. Při stavebním řízení s velkým 
počtem účastníků je naopak možné identifikovat 
účastníky podle § 109 písm. písm. e) SZ pouze 
identifikací pozemků a staveb. 

Bereme na vědomí 

Ministerstvo financí 
 

V nadpisu návrhu vyhlášky je třeba nahradit 
číslo „2017“ číslem „2018“.  

Akceptováno 

K Čl. I bod 3  
Celý text, který je vkládán za slova „Přílohy č. 1 až 
9 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 11 znějí:“ je 
třeba ohraničit uvozovkami.  

Akceptováno 

K Čl. II 
Doporučuje se nadpis „Přechodné ustanovení“ 
nahradit nadpisem „Přechodná ustanovení“, 
neboť je přechodných ustanovení v čl. II více. V 
bodě 1 doporučujeme specifikovat, podle jakého 
předpisu se bude posuzovat dokumentace, 
předložená do 31. 12. 2020. Zřejmě půjde o 
vyhlášku č. 146/2008 Sb. ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti nyní překládané novely, tj. 
slova "dosavadní právní úpravy" je třeba nahradit 
slovy "vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky" 

Akceptováno 

K Čl. III 
Nabytí účinnosti vyhlášky doporučujeme stanovit 
konkrétním datem (při zachování potřebné 
legisvakance) - tento způsob považujeme 
za přehlednější a uživatelsky přívětivější.  

Neakceptováno 
Účinnost vyhlášky chceme zajistit co nejdříve a přesný 
termín nelze jednoznačně určit. 
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K platnému znění s vyznačením navrhovaných 
změn  
Upozorňujeme, že přechodná ustanovení 
obsažená v čl. II návrhu novely nenahrazují § 3 
stávající vyhlášky, jak je v platném znění 
s vyznačením navrhovaných změn vyznačeno. 

Akceptováno/Upraveno 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

K Čl. I 
1. K bodu 1 
V § 1odst. 2 požadujeme slovo „dráhy,“ nahradit 
slovy „dráhy a“ a slova „a dokumentaci 
skutečného provedení stavby“ vypustit.  
Odůvodnění: 
Dokumentace skutečného provedení stavby není 
projektovou dokumentací ve smyslu § 158 odst. 2 
stavebního zákona. Uvedení dokumentace 
skutečného provedení stavby v § 1 odst. 2 je 
proto neopodstatněné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

2. Nad rámec návrhu 
V § 2 odst. 1 požadujeme písmena a), d) a g) 
vypustit. Požadujeme sjednotit požadavky 
na rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby s požadavky na rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, tedy stanovit tyto požadavky jednou 
přílohou pro stavby letecké, pro stavby dráhy a 
pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací.  
Odůvodnění: 
Stavební zákon v § 105 odst. 9 stanoví, že 
náležitosti ohlášení a obsah a rozsah projektové 
dokumentace u staveb uvedených v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) stanoví prováděcí právní předpis. 
Toto zmocnění se tedy týká pouze stanovení 
obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro: 
a)  stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 

Akceptováno 
Byly vypuštěny přílohy č. 1, 4 a 7. 
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s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m 
a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími 
a podkrovím, 
b)  podzemní stavby do 300 m2 celkové 
zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou 
vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 
písm. d) stavebního zákona, 
c)  stavby do 300 m2 celkové zastavěné 
plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro 
bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné 
plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly 
budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, 
nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; 
dobu dočasnosti nelze prodloužit, nebo 
d)  stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy 
a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 
Stavební zákon neobsahuje zmocnění pro 
stanovení obsahu a rozsahu projektové 
dokumentace pro žádné jiné stavby, tedy ani pro 
jejich změny (nástavby, přístavby nebo stavební 
úpravy) nebo údržbu, u kterých postačí ohlášení. 
Pokud některé dopravní stavby nebo jejich změny 
lze podřadit pod § 104 odst. 1 písm. a) až e) 
stavebního zákona, pak není nutné stanovovat 
požadavky na rozsah a obsah projektové 
dokumentace samostatně, resp. odchylně 
od rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení. Při zpracování 
projektové dokumentace se vždy uplatňuje 
obecná zásada vztahující se k rozsahu a obsahu 
jednotlivých částí a položek projektové 
dokumentace, tedy že se části A až D člení na 
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých 
částí musí odpovídat druhu a významu stavby, 
stavebně technickému provedení, účelu využití, 
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby a že 
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se položky jednotlivých částí, které stavba 
neobsahuje, neuvádějí (viz rovněž připomínka 
č. 6). 
Tato připomínka je zásadní. 
3. K bodu 2 
V § 2 odst. 1 požadujeme písmeno b) uvést v 
tomto znění: 
„b) leteckých staveb pro vydání stavebního 
povolení,“. 
Odůvodnění: 
Stavební zákon v § 108 odst. 4 jednoznačně 
stanoví, že stavební povolení lze nahradit 
veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených 
v § 116 nebo oznámením stavebního záměru 
s certifikátem autorizovaného inspektora 
za podmínek uvedených v § 117. V obou 
případech se dokládají naprosto stejné podklady 
jako k žádosti o stavební povolení.  Je proto 
dostačující uvést, že příloha stanoví rozsah 
a obsah projektové dokumentace staveb pro 
vydání stavebního povolení, obdobně jako 
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Doplňovat, 
že příloha stanoví také rozsah a obsah projektové 
dokumentace k oznámení stavebního záměru 
s certifikátem autorizovaného inspektora, je 
nadbytečné a možnost uzavřít veřejnoprávní 
smlouvu zůstává opomenuta. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

4. K bodu 2 
V § 2 odst. 1 požadujeme písmeno e) uvést v 
tomto znění: 
„e) staveb drah a staveb na dráze pro vydání 
stavebního povolení,“. 
Odůvodnění: 
Odkazujeme na odůvodnění k připomínce č. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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5. K bodu 2 
V § 2 odst. 1 požadujeme písmeno h) uvést v 
tomto znění: 
„h) staveb dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací pro 
vydání stavebního povolení,“. 
Odůvodnění: 
Odkazujeme na odůvodnění k připomínce č. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

6. Nad rámec návrhu 
Za § 2 požadujeme vložit nový § 2a, který zní:  
"§ 2a 
(1) Projektová dokumentace zpracovaná podle 
příloh k této vyhlášce musí vždy obsahovat části 
A až D členěné na jednotlivé položky s tím, že 
rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a 
významu stavby, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 
a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, 
které stavba neobsahuje, se neuvádějí. 
(2) K projektové dokumentaci se přikládá 
dokladová část.". 
Odůvodnění: 
Předkladatel v obecné části odůvodnění uvádí, 
že „Prvním cílem navrhované právní úpravy je 
návrh nových příloh v souvislosti s novelou 
stavebního zákona a zároveň s novelou vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“) tak, aby v co největší míře 
respektovala členění dle příloh vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.“. Dále předkladatel uvádí, že 
přílohy doznaly značných změn v důsledku 
zachování formální jednotnosti příloh vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
Tomuto odůvodnění však neodpovídá předložený 
návrh, neboť neobsahuje ustanovení, které by 

Akceptováno 
 
Doplněno: 
(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace 
musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých 
částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí. 
(2) K projektové dokumentaci se přikládá dokladová 
část. 
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upravovalo zásadu vztahující se k rozsahu 
a obsahu jednotlivých částí a položek projektové 
dokumentace, která je ve stávajícím znění 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. uváděna vždy v úvodu 
každé přílohy, obdobně jako tomu bylo u příloh 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. před její novelizací 
provedenou vyhláškou č. 405/2017 Sb., tedy před 
1. lednem 2018. Stávající znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. tuto zásadu obsahuje v § 6a, 
současně je z jednotlivých příloh tato zásada 
důsledně vypuštěna.  
Přestože předložený návrh neobsahuje obecnější 
ustanovení upravující zásadu povinného rozsahu 
a obsahu jednotlivých částí a položek projektové 
dokumentace, byla tato zásada z úvodu některých 
příloh vypuštěna (viz příloha č. 2, 3, 6, 8 a 9). 
Tato připomínka je zásadní.  
7. K bodu 3 
Požadujeme uvést důsledně do souladu text 
příloh č. 1 až 9 s obsahem vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.   
Odůvodnění: 
Přestože předkladatel při přípravě návrhu zřejmě 
vycházel z právní úpravy obsažené ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
obsahují jednotlivé přílohy řadu nedůvodných 
odchylek. 
Například příloha č. 1 obsahuje následující 
nedůvodné odchylky: 
Ve společných zásadách je u staveb technicky 
jednoduchých, neovlivňujících okolní území, 
povoleno sloučení obsahu částí „A Průvodní 
zpráva“ a „B Souhrnná technická zpráva“ do jedné 
části. Tato odchylka nemá žádné opodstatnění. 
Část „A Průvodní zpráva“ obsahuje pouze 
identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi 

Akceptováno 
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a zpracovateli projektové dokumentace, dále 
členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení a seznam vstupních 
podkladů. Jedná se tedy spíše o průvodní list než 
o průvodní zprávu, zatímco část „B Souhrnná 
technická zpráva“ má skutečně charakter zprávy, 
ve které projektant popisuje území stavby, stavbu 
a její technické řešení včetně zásad organizace 
výstavby. Dále společné zásady obsahují zásadu 
vztahující se k rozsahu a obsahu jednotlivých 
částí a položek projektové dokumentace – viz 
rovněž připomínka č. 6.  
Položka „A.1.2“ je v rozporu se stavebním 
zákonem nesprávně nazvána „Údaje o žadateli“ 
namísto správného názvu „A.1.2 Údaje 
o stavebníkovi“. 
Položka „A.1.3 Údaje o zpracovateli 
dokumentace“ uvádí v písmenu c) nesprávně 
„jména a příjmení projektantů jednotlivých částí 
společné dokumentace“. O společnou 
dokumentaci se však nejedná. 
Z části „A“ nebyla vypuštěna položka „A.4 Údaje 
o splnění požadavků dotčených orgánů“, která 
je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, přesunuta do části „B“. 
Z části „B“ nebyla vypuštěna položka „B.1 
Základní údaje o stavbě“. 
V položce „B.2“ chybí požadavek na uvedení  
- údaje o souladu s územním rozhodnutím 
nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem,  
- informace o vydaných rozhodnutích 
o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území,  
- informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky 
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závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Písmena k) a l), tedy požadavek na uvedení 
předpokládané lhůty výstavby, popisu postupu 
výstavby a způsobu zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, nepatří 
do položky „B.2 Popis území stavby“, nýbrž mají 
být obsaženy v položce „B.4 Zásady organizace 
výstavby“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

Zásadní připomínka 
Požadujeme v odkazu pod čarou 2) za slovem 
předpisů vypustit tečku a vložit text "a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 
ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS". 
 
Odůvodnění: 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, se vztahuje k posuzovaní shody výrobků 
stanovených nařízením vlády, tj. na tak zvanou 
neharmonizovanou sféru. Podmínky pro uvádění 
a dodávání stavebních výrobků na trh 
pro harmonizovanou sféru stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady. Definuje pravidla 
pro vyjádření vlastností stavebních výrobků 
ve vztahu k jejich základním charakteristikám 
a pro používání označení CE (prohlášení 
o vlastnostech). 

Neakceptováno 
Poznámka pod čarou je pouze příkladná, doplňující 
nebo zpřesňující. Nelze vypsat celý výčet zákonů, 
předpisů a jiných nařízení. Poznámka pod čarou 
je uvedena shodně jako ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Další připomínky 
V nadpisu vyhlášky doporučujeme slova „ze dne 
2017“ nahradit slovy „ze dne 2018“. 

Akceptováno 

V novelizačnímu bodu 3 doporučujeme doplnit 
před označení přílohy č. 1 a na konci tohoto 

Akceptováno 
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novelizačního bodu (na konci textu pozn. pod 
čarou č. 11) uvozovky. 
V návrhu příloh k vyhlášce doporučujeme nahradit 
text "fyzická osoba podnikající" slovy "podnikající 
fyzická osoba". Tento pojem používá zákon 
č. 183/2006 Sb. i další právní předpisy. 

Vysvětleno 
Pojem byl převzat z platného znění vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. – z toho je zřejmá legislativní 
nejednotnost, jednotnost je vhodné dodržet v rámci 
podobných předpisů. 

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Formální připomínka 
K předkládací zprávě 
Upozorňujeme, že je třeba v navrhovaném znění 
ve větě „Žádost byla dopisem ministra 
spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády 
udělena.“ slovo „Žádost“ nahradit slovem 
„výjimka“, neboť se na základě žádosti uděluje 
výjimka, nikoliv žádost, což vyplývá z 
předcházející věty (čtvrtý odstavec poslední věta 
navrhovaného znění). 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínka: 
 
K čl. II: 
Doporučujeme revidovat text přechodných 
ustanovení, neboť odkazy na jednotlivé 
pododstavce § 2 nejsou dostatečné. Změny, o 
které ve skutečnosti jde, jsou totiž prováděny 
přímo v přílohách vyhlášky. To je zejména patrné 
u bodu 2, protože v něm zmiňovaná ustanovení § 
2 odst. 1 písm. c), f) a i) nejsou nyní navrhovanou 
novelizací vůbec dotčena. Přechodná ustanovení 
by tedy měla být přepracována tak, aby bylo 
patrné, u kterých částí dokumentace bude ještě 
možné dočasně postupovat podle staré právní 
úpravy. 

Vysvětleno 
Držíme se jednotného principu a v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Ministerstvo zemědělství 
 

K příloze č. 4: 
Požadujeme do části C.4 Speciální situační 
výkres doplnit slova „ochranná pásma vodních 
zdrojů a ochranná pásma vodních děl“. 
 

Vysvětleno 
Příloha č. 4 byla vypuštěna.   
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Celá část C.4 bude znít: 
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, 
ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území NATURA 2000, 
územní systém ekologické stability, významné 
krajinné prvky, chráněná území, apod. Vizualizace 
architektonicky významných objektů. 
 
Tato připomínka je zásadní 
K příloze č. 5 
Požadujeme do části C.4 Speciální situační 
výkres doplnit slova „ochranná pásma vodních 
zdrojů a ochranná pásma vodních děl“. 
 
Celá část C.4 bude znít: 
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, 
ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území NATURA 2000, 
územní systém ekologické stability, významné 
krajinné prvky, chráněná území, apod. Vizualizace 
architektonicky významných objektů. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
V případě provedení navrhovaných úprav by došlo 
ke zřejmé nejednotnosti u požadavků na zobrazení 
ochranných pásem všech různých typů podle řady 
předpisů, předně od požadavků vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.   
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K příloze č. 7 
Požadujeme do části B.2 Technické řešení stavby 
doplnit v písmenu a) slova „ochranná pásma 
vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl,“ 
a v písmenu c) slova „způsob likvidace dešťových 
vod,“. 
 
Část B.2 písm. a) a c) bude znít: 
a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení 
současného stavu, měření a průzkumů, 
a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace; stavebně historický průzkum 
u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl, 
c) napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu, způsob likvidace dešťových vod, 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 byla vypuštěna.   

K příloze č. 8 
Požadujeme do části C.4 Speciální situační 
výkres doplnit slova „ochranná pásma vodních 
zdrojů a ochranná pásma vodních děl“. 
 
Celá část C.4 bude znít: 
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, 
ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná 
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - 
soustava chráněných území NATURA 2000, 
územní systém ekologické stability, významné 

Vysvětleno 
V případě provedení navrhovaných úprav by došlo 
ke zřejmé nejednotnosti u požadavků na zobrazení 
ochranných pásem všech různých typů podle řady 
předpisů, předně od požadavků vyhlášky 
č. 499/2006  Sb.   
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krajinné prvky, chráněná území, apod. Vizualizace 
architektonicky významných objektů. 
 
Tato připomínka je zásadní 
Doporučujeme poznámku pod čarou č. 1) a 7) 
doplnit o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých předpisů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno 
Poznámka pod čarou je pouze příkladná, doplňující 
nebo zpřesňující.  

 
Ministerstvo životního prostředí 
 

K předkládanému návrhu uplatňujeme 
připomínky k:  
 
a. Přílohám č. 1, č. 2 a č. 7, které ve svém obsahu 
postrádají kapitolu týkající se bilance zemních 
hmot (v jiných přílohách uvedenou pod 
označením B.8.5.)  
b. Přílohám č. 4 a č. 5, které obsahují kapitolu 
označenou B.8.5 s názvem „Bilance zemních 
hmot“, avšak v nedostatečném rozsahu.  
 
Připomínka spočívá v začlenění textu uvedeného 
v příloze č. 8, části B, bodu B.8.5 „Bilance 
zemních hmot“ ve znění: „Bilance výkopů, zásypů, 
ornice a podorničních vrstev celé stavby; 
množství zemin a skalních hornin získaných na 
stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po 
úpravě a uložení případného přebytku na skládku; 
vyhodnocení případného nedostatku materiálu do 
násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím 
druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 
kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených 
zúrodnění schopných zemin. Pro případ 
požadavku příslušného orgánu ochrany 
zemědělské půdy – plán na přemístění ornice a 
podorničních vrstev a hospodárné využití 
rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní 
využití včetně využití pro rekultivace“ do výše 
uvedených připomínkovaných příloh.  

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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Doporučujeme tento text začlenit (jako 
samostatný bod) ve stejném rozsahu také do 
příslušných částí příloh č. 1 č. 2 a č. 7, ve kterých 
není zmíněno nakládání se zemními hmotami.  
 
Dále doporučujeme rozšířit stávající text v bodě 
B.8.5 v přílohách č. 4 a č. 5 do výše zmíněné 
podoby. V těchto částech není nakládání se 
zemními hmotami zmíněno v dostatečném 
rozsahu.  
Z pohledu orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu není rozdíl mezi stavbami pozemních 
komunikací a stavbami drah či leteckých staveb. 
Podmínka uvedená v příloze č. 8, části B, bodě 
B.8.5 je vhodně definovaná a měla by být řešena 
u všech zmíněných staveb a příloh. 
Bod 2.11 (Zásady ochrany stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí, str. 46) 
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. 
požadujeme specificky uvést samostatný bod 
zabývající se ochranou před negativními vlivy na 
kvalitu ovzduší. 
 
B. 2.11 (Zásady ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí, str. 66) přílohy č. 8 
k vyhlášce č. 146/2008 Sb. požadujeme specificky 
uvést samostatný bod zabývající se ochranou 
před negativními vlivy na kvalitu ovzduší. 
Odůvodnění 
Bod 2. 11 přílohy č. 5 a 8 výše uvedené vyhlášky 
obsahují zásady ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí. Dle návrhu příloh tato 
část zahrnuje např. ochranu před hlukem, sesuvy 
půdy či protipovodňová opatření. Vzhledem 
k tomu, že jak stavby pozemních komunikací, tak 
i některé drážní stavby a jejich následný provoz, 

Vysvětleno 
Zde se jedná o nepochopení – jde o ochranu 
navrhované stavby před vlivy z okolí, nikoli o ochranu 
okolí před vlivy navrhované stavby. Znění je v  souladu 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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mohou mít negativní vliv na okolní zástavbu, je 
nutné stavbu navrhovat tak, aby tento negativní 
vliv byl pokud možno co nejvíce eliminován. Již 
v samotném návrhu např. pozemní komunikace 
by měla být zahrnuta vhodná technická opatření, 
která budou eliminovat vliv na ovzduší, např. 
zakrytování komunikace v blízkosti hustě 
obydlené oblasti, vhodná volba povrchu pozemní 
komunikace s cílem minimalizace otěrů 
pneumatika jiná opatření 
V příloze č. 2 (Rozsah a obsah projektové 
dokumentace leteckých staveb pro vydání 
stavebního povolení nebo k oznámení stavebního 
záměru s certifikátem autorizovaného inspektora) 
v dokladové části bodu 2. (Dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí) uvedený odstavec 
platí, pouze pokud bude posuzování vlivů na 
životní prostředí spojeno s územním řízením nebo 
sloučeným územním a stavebním řízením. 
Spojení posuzování vlivů na životní prostředí se 
stavebním řízením není možné (§ 10 odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb.). 
 
Návrh vyhlášky se ovšem nevěnuje dokumentaci 
pro územní řízení ani dokumentaci pro společné 
územní a stavební řízení. Pokud podle přílohy č. 2 
nelze zpracovat dokumentaci pro společné 
územní a stavební řízení, požadujeme uvedený 
bod 2. (Dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí) z návrhu vypustit. 

Akceptováno 

Upozorňujeme, že výše uvedené platí i pro stavby 
drah a stavby na dráze (příloha č. 5) a stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikacích (příloha č. 
8). V těchto přílohách v dokladové části v bodu 2. 
(v příloze č. 8 bod - Dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí není) by mělo být výše uvedené 

Akceptováno/Vypuštěno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB2ZJAXDV)



Stránka 67 (celkem 80) 

upraveno. 
Dále upozorňujeme, že v příloze č. 5 dokladové 
části bodu 2. je uvedena věta "Pokud stavba 
podléhá posuzování vlivu na životní prostředí, 
přikládá se verifikační stanovisko.". Verifikační 
stanovisko je závazné stanovisko, které není 
možné vydat, a tedy ani získat před vydáním 
oznámení o zahájení řízení (viz § 9a odst. 6 
zákona č. 100/2001 Sb.). Z uvedeného důvodu 
verifikační stanovisko nemůže být součástí 
dokladové části dokumentace pro jakékoliv 
navazující řízení, neboť se vydává až do řízení. 
Uvedenou větu proto požadujeme vypustit. 

Akceptováno 

Požadujeme ve vyhlášce zohlednit problematiku 
eliminace negativních účinků světla. Ministerstvo 
dopravy je aktivní člen skupiny pro světelné 
znečištění, proto se domníváme, že bude tomuto 
požadavku příznivě nakloněno. 

Vysvětleno 
Jedná se pouze o prováděcí právní předpis zabývající 
se podobou dokumentace a nelze stanovovat další 
požadavky na stavební řešení. 

Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR 
 

K obsahu příloh máme následující zásadní 
připomínky: 
 
Připomínka č. 1 
Příloha č. 1 
B. 3 písmeno f), které zní: 
f) zásady řešení bezbariérového užívání – 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
navrhujeme upravit následovně: 
f) Zásady řešení bezbariérového užívání - 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace řešení přístupnosti 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace s rozlišením na zásady 
řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
zásady řešení pro osoby se sluchovým 
postižením, seznam použitých zvláštních a 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 
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vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
 
Zdůvodnění: Úprava sjednotí obsah příloh (č.1, 
č.4 a č.7) vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro ohlášení 
dopravní stavby. Jde jednak o sjednocení 
požadavků pro letecké stavby, stavby drah a na 
dráze a pro stavby dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací. Dále pak o soulad s požadavky dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.   
Připomínka č. 2 
Příloha č.2 
Bod B 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
navrhujeme rozšířit následovně: 
B 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace s rozlišením na zásady řešení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, zásady řešení 
pro osoby se zrakovým postižením, zásady řešení 
pro osoby se sluchovým postižením, seznam 
použitých zvláštních a vybraných stavebních 
výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 
 
Zdůvodnění: Úprava sjednotí obsah příloh (č.2, 
č.5 a č.8)  vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro stavební 
povolení nebo k oznámení stavebního záměru 
s certifikátem autorizovaného inspektora. Jde 
jednak o sjednocení požadavků pro letecké 
stavby, stavby drah a na dráze a pro stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací. Dále pak o 
soulad s požadavky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
v platném znění.   

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Připomínka č. 3 Vysvětleno 
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Příloha č.7 
Bod B.2 písmeno f), které zní: 
f) zásady řešení bezbariérového užívání – 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
navrhujeme upravit a rozšířit následovně: 
f) Zásady řešení bezbariérového užívání - 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace řešení přístupnosti 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace s rozlišením na zásady 
řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením, 
zásady řešení pro osoby se sluchovým 
postižením, seznam použitých zvláštních a 
vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
 
Zdůvodnění: Úprava sjednotí obsah příloh (č.3, 
č.6 a č.9) vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro ohlášení 
dopravní stavby. Jde jednak o sjednocení 
požadavků pro letecké stavby, stavby drah a na 
dráze a pro stavby dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací. Dále pak o soulad s požadavky dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.   

Příloha č. 7 byla vypuštěna. 

Připomínka č. 4 
Příloha č.8 
Bod B 2.4 Bezbariérové užívání stavby, které zní: 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních 
a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
 
navrhujeme upravit následovně: 
B 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace s rozlišením na zásady řešení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, zásady řešení 
pro osoby se zrakovým postižením, zásady řešení 
pro osoby se sluchovým postižením, seznam 
použitých zvláštních a vybraných stavebních 
výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 
 
Zdůvodnění: Úprava sjednotí obsah příloh (č.2, 
č.5 a č.8) vyhlášky č. 146/2008 Sb. pro stavební 
povolení nebo k oznámení stavebního záměru 
s certifikátem autorizovaného inspektora. Jde 
jednak o sjednocení požadavků pro letecké 
stavby, stavby drah a na dráze a pro stavby 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací. Dále pak o 
soulad s požadavky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
v platném znění.   
Připomínka č. 5 
Příloha č.8 
Bod D1.5  Objekty podzemních staveb 
Část 2. Výkresy, písmeno b), které zní: 
koordinační situace v měřítku 1:500 s označením 
stavebních objektů a provozních souborů, včetně 
zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, 
vedení inženýrských sítí – včetně dočasných 
a úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, 
navrhujeme upravit následovně: 
b) koordinační situace v měřítku 1:500 
s označením stavebních objektů a provozních 
souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, 
ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí 
(včetně dočasných) a úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
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Zdůvodnění: Navržená úprava plně 
koresponduje se znění textu dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platném znění a zlepšuje význam 
jednotlivých požadavků.    

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

ZÁSADNÍ OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 1 – k rozsahu vyhlášky v rámci 
zákonného zmocnění  
Znění připomínky: 
Požadujeme zrevidovat návrh vyhlášky tak, aby 
odpovídala zákonnému zmocnění a byla 
zpracována v rozsahu zájmů, které je stavební 
úřad povinen chránit. 
 
Odůvodnění: 
Rovněž u vyhlášky o obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb je nezbytné 
předpokládat, že na základě příloh k této vyhlášce 
mohou být povolovány zejména záměry vleček do 
průmyslových areálů, ale i účelové komunikace 
(pokud budou sloužit jako veřejné) v areálech 
apod. Nejedná se tedy pouze o stavby 
financované z veřejných rozpočtů, na které 
pravděpodobně návrhy těchto příloh primárně cílí, 
a je proto nutné požadovat pouze informace, které 
jsou nezbytné k tomu, aby mohl být stavebním 
úřadem efektivně hájen veřejný zájem. Bohužel 
návrh jde v některých požadavcích nad rámec 
těchto základních principů. 
 
Příkladem jsou informace, které nemají žádnou 
oporu ve veřejných zájmech, které by měl 
stavební úřad hájit (např. „Uvede se též stávající 
a nový vlastník, správce a uživatel objektu;…“). 
Obdobně jsou např. vyžadovány informace, které 
jdou svojí povahou nad rámec veřejnoprávního 
předpisu (např. „shrnutí rozhodujících závěrů z 

Akceptováno částečně 
Přílohy č. 1, 4 a 7 byly vypuštěny na základě 
připomínky MMR. Zároveň však není možné žádoucí 
vypuštění informace o budoucím vlastníkovi nebo 
správci, jehož určení je např. dle Zákona o drahách 
podstatné. Zároveň Drážní úřad vyžaduje doložit, 
že dokumentace byla v rámci složek provozovatele 
dráhy řádně projednána. Pracovní porady mohou 
ozřejmit navržené řešení, protože mohou být 
i za účasti jiných subjektů. Souhlas odborných útvarů 
provozovatele dráhy, který je zadavatelem 
dokumentace, je standardním vyžadovaným 
dokladem. 
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pracovních porad včetně uvedení odkazu na 
dokladovou část“) nebo používají pojmy do tohoto 
předpisu nevhodné (např. „zadavatel“). 
ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka č. 2 – k příloze č. 8, bod C.1, písm. 
c) a d) 
Znění připomínky: 
Požadujeme úpravu měřítka na hodnotu v 
rozmezí 1:1000 – 1:5000. Rovněž doporučujeme 
zvážit přesunutí předmětných písmen spíše do 
bodu C.3. 
 
Odůvodnění: 
Horní hodnota navrhovaného rozsahu měřítka 1 : 
1 000 – 1: 50 000 je příliš vysoká, aby 
požadované údaje byly dostatečně dobře čitelné. 
Doporučené hodnoty měřítka vycházejí z 
každodenní praxe. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

Úřad vlády ČR - Ministr a 
předseda Legislativní rady 
vlády (KML) 
 

Obecně k materiálu: 
Z hlediska osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace považujeme za nezbytné, požadavky 
na bezbariérové užívání staveb v připravované 
novele této vyhlášky byly upraveny shodně stejně 
tak jako je tomu ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a jejích přílohách. 
 
Návrh novely vyhlášky a obsah souvisejících 
příloh je z hlediska bezbariérového užívání staveb 
stanoven přesněji a podrobněji u projektové 
dokumentace týkající se staveb drah a staveb na 
dráze. Z důvodu zajištění maximální možné míry 
využití požadavků na zajištění bezbariérového 
užívání staveb pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace by bylo vhodné a účelné znění 
odpovídajících příloh sjednotit a stejné obsahové 
náležitosti požadovat i v projektové dokumentaci 
u leteckých staveb a také v projektové 

Upraveno 
Znění uvedeno do souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., tzn. že příloha č. 3 pro stavby drah a na dráze je 
upravena v souladu s přílohou č. 10 kap. B.2.4 
Bezbariérové užívání stavby ve znění „Zásady řešení 
přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých 
zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto 
osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů 
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením.“ Tím je odstraněna specifičnost a odlišnost 
úpravy bezbariérového užívání pro stavby drah.  
Kapitola „Bezbariérové užívání staveb“ pro letecké 
stavby a silniční stavby zůstávají beze změny, tedy 
v souladu s přílohami vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
konkrétně s přílohou č. 12 pro letecké stavby 
a přílohou č. 11 pro silniční stavby. 
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dokumentaci u staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací.  
 
Sjednocením požadavků pro obsah i rozsah 
projektových dokumentací pro stavby 
v předmětných vyhláškách bude zajištěna 
i možnost shodného posouzení naplnění 
požadavků na bezbariérové užívání staveb 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Připomínky k čl. I. bod 3. 
1) K Příloze č. 1 vyhlášky, bodu B. 3 písm. 
f) 
 
Bod zní: 
f) Zásady řešení bezbariérového užívání - 
přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace řešení 
přístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace s 
rozlišením na zásady řešení pro osoby s 
omezenou schopností pohybu, zásady řešení 
pro osoby se zrakovým postižením, zásady 
řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
seznam použitých zvláštních a vybraných 
stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů a údajů a 
podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním dojde ke sjednocení obsahu příloh č. 
1, č. 4 a č. 7 vyhlášky. Sjednocením požadavků 
pro obsah i rozsah projektové dokumentace pro 

Vysvětleno 
Příloha č. 1 byla vypuštěna. 
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ohlášení stavby u staveb leteckých bude zajištěno 
sjednocení požadavků pro stavby drah a na dráze 
a pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací. 
2) K Příloze č. 2 vyhlášky, bodu B 2.4 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Bod navrhujeme rozšířit následovně: 
B 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace s rozlišením na zásady řešení pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady řešení pro osoby se zrakovým 
postižením, zásady řešení pro osoby se 
sluchovým postižením, seznam použitých 
zvláštních a vybraných stavebních výrobků 
pro tyto osoby, včetně řešení informačních 
systémů a údajů a podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením.    
 
Odůvodnění: 
Doplněním dojde ke sjednocení obsahu příloh č. 
2, č. 5 a č. 8 vyhlášky. Sjednocením požadavků 
pro stavební povolení nebo k oznámení 
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného 
inspektora pro letecké stavby bude zajištěno i 
shodné posouzení naplnění požadavků na 
bezbariérové užívání těchto staveb s ostatními 
druhy staveb, tedy sjednocení požadavků pro 
letecké stavby, stavby drah a na dráze a pro 
stavby dálnic, silnic, místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací. 

Vysvětleno 
Celková struktura a znění dokumentace je dodržena 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

3) K Příloze č. 7 vyhlášky, bod B. 2 písm. f) 
 
Bod zní: 
f) zásady řešení bezbariérového užívání – 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 byla vypuštěna. 
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přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace řešení 
přístupnosti a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace s 
rozlišením na zásady řešení pro osoby s 
omezenou schopností pohybu, zásady řešení 
pro osoby se zrakovým postižením, zásady 
řešení pro osoby se sluchovým postižením, 
seznam použitých zvláštních a vybraných 
stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů a údajů a 
podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním dojde ke sjednocení obsahu příloh č. 
1, č. 4 a č. 7 vyhlášky. Sjednocením požadavků 
pro obsah i rozsah projektové dokumentace pro 
ohlášení stavby pro stavby dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací bude zajištěno i shodné posouzení 
naplnění požadavků na bezbariérové užívání 
těchto staveb s ostatními druhy staveb, tedy 
sjednocení požadavků pro letecké stavby a stavby 
drah a na dráze. 
4) K Příloze č. 8 vyhlášky, bodu B 2.4 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Bod navrhujeme rozšířit následovně: 
B 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace s rozlišením na zásady řešení pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, 
zásady řešení pro osoby se zrakovým 
postižením, zásady řešení pro osoby se 
sluchovým postižením, seznam použitých 

Vysvětleno 
Text odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb. – příloha 
č. 11, podrobnosti jsou definovány ve vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. 
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zvláštních a vybraných stavebních výrobků 
pro tyto osoby, včetně řešení informačních 
systémů a údajů a podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním dojde ke sjednocení obsahu příloh 
č. 2, č. 5 a č. 8 vyhlášky. Sjednocením požadavků 
pro stavební povolení nebo k oznámení 
stavebního záměru s certifikátem autorizovaného 
inspektora pro stavby dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací bude zajištěno i shodné posouzení 
naplnění požadavků na bezbariérové užívání 
těchto staveb s ostatními druhy staveb, tedy 
sjednocení požadavků pro letecké stavby a stavby 
drah a na dráze. 

Úřad vlády Odbor kompatibility 
 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K požadavku poskytnutí údaje „místa trvalého 
pobytu“ a „identifikačního čísla“: 
V několika ustanoveních návrhu (např. Příloha 
č. 1 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.) se objevuje 
požadavek na poskytnutí údajů „místa trvalého 
pobytu“ a „identifikačního čísla“. 
Požadavek na „místo trvalého pobytu“ 
a „identifikačního čísla osoby“ jako identifikačních 
údajů nutných k podání, oznámení a ohlášení je 
diskriminační vůči občanům EU. 
 
K odlišným definičním znakům „trvalého pobytu“ 
uvádíme: 
- pojem trvalého pobytu, jenž je definován 
v ustanovení § 10 – 12a zákona č. 133/2000 Sb., 
o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen 
„zákon o evidenci obyvatel“), se vztahuje pouze 
k občanům České republiky a rozumí se jím 
adresa pobytu občana, přičemž občané jiných 

Neakceptováno 
Tyto části příloh jsou formulovány shodně 
s novelizovanou vyhlášku č. 499/2006 Sb. a je tudíž 
použita stejná terminologie, jako ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. 
K návrhu novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebylo 
v minulém roce uplatněno a není tedy důvodné upravit 
nyní odlišně.  
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členských států EU místo trvalého pobytu ve 
smyslu tohoto zákona nemají (pokud nejsou 
zároveň občany ČR); 
- pojem trvalého pobytu je definován též v zákoně 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), 
v souladu se směrnicí 2004/38/ES; trvalý pobyt 
jako specifický institut cizineckého práva se však 
v tomto případě vztahuje na území celého státu, 
nejde tedy o adresu pobytu. Navíc podmínky pro 
udělení trvalého pobytu cizince podle zákona 
o pobytu cizinců jsou přísné a zcela odlišné od 
zákona o evidenci obyvatel. Cizinec mj. může 
trvalý pobyt v ČR získat nedříve o uplynutí 
5 letého nepřetržitého pobytu na území ČR.  
 
V případě, že by správní orgán vycházel 
z definice trvalého pobytu podle zákona 
o evidenci obyvatel (pokud jde o občany ČR) 
a zákona o pobytu cizinců (pokud jde o cizince, 
vč. občanů jiných členských států EU), dojde 
k diskriminaci občanů EU oproti občanům ČR, 
neboť občan EU má zcela jiné (přísnější) 
podmínky pro udělení trvalého pobytu a navíc 
nemá ze zákona možnost se přihlásit k trvalému 
pobytu v žádném místě nebo obvodu (má-li 
cizinec trvalý pobyt, pak na území ČR v obecném 
slova smyslu). 
 
Shora uvedené platí obdobně k identifikačnímu 
číslu u fyzických osob podnikajících a právnických 
osob, neboť zahraniční osoba identifikační číslo 
mít nemusí (srov. § 60 zákona č. 304/2013 Sb. 
o veřejných rejstřících).  
 
 K vyřešení daného rozporu musí být 
nastavena alternativa pro osoby, které nemají 
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místo trvalého pobytu, např. uvedením, že u 
těchto osob postačí adresa pro doručování. V 
případě identifikačního čísla postačí uvést 
dovětek „bylo-li přiděleno“. Navržená úprava je 
ostatně totožná s dosavadní úpravou. 
  
Požadujeme nastavit alternativu místa trvalého 
pobytu a identifikačního čísla pro osoby, jež 
tuto podmínku nemohou splnit. 

Úřad vlády České republiky 
 

Časté změny vyhlášky vedou ke stále většímu 
nárůstu administrativní zátěže. Stavební úřad pro 
vydání stavebního povolení potřebuje pouze 
přibližně třetinu toho, co je požadováno, proto 
doporučujeme zjednodušit, zefektivnit a zestručnit 
požadavky na rozsah dokumentace. Větším 
přínosem by bylo například povinně dokládat 
zákres do ortofotomapy, do fotek, případně 
u velkých staveb vizualizace. 
 
Připomínky: 
 
Příloha 7 „Společné zásady“: 
Při spojení příloh A a B doporučujeme písmeno B 
zcela vynechat. 

Vysvětleno 
Příloha č. 7 byla vypuštěna. 

Příloha 8: 
• B.1, body l) a m) se v drtivé většině dokládají 
samostatnou přílohou, nikoli soupisem ve zprávě 
• B.2.5 – pro pozemní komunikace nerelevantní, 
doporučujeme vypustit 
• B.2.6 b) je duplicitní k B.2.3 a), doporučujeme 
oba body B.2.6 přesunout do B.2.3 
• B.2.9  a B.2.10 – pro pozemní komunikace 
nerelevantní, doporučujeme vypustit, pokud jsou 
součástí stavby pozemní objekty, tak jsou tyto 
údaje v nich 
• B.4 a) zdvojeno s B.2.4, B.4 c) zdvojeno s 
B.2.6.5 – doporučujeme celé B.4 vypustit 

Vysvětleno 
Textace odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
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• B.2.7 – pro pozemní komunikace nerelevantní, 
doporučujeme vypustit 
• B.8.2 a další předpokládá, že součástí textové 
části budou výkresy – doporučujeme řešit 
samostatnou přílohou v rámci části C, totéž platí 
pro bilanci zemin a ornice 
• B.9 – doporučujeme řešit samostatnou přílohou 
v rámci části C 
• C.3 a) – z ustanovení vyplývá, že silnice 
v památkové zóně (třeba okružní křižovatka) musí 
být vždy v měřítku 1:200? 
• C.3 j) – v praxi není možné pro liniové stavby 
splnit, doporučujeme vypustit, poloha stavby je 
dostatečně dána geodetickou dokumentací 
• C.3 m) – navrhujeme vypustit 
• D.1 – dle našeho názoru není nutné zpracovávat 
projektovou dokumentaci pro každý stavební 
objekt, ale pouze pro ty, které podléhají 
stavebnímu povolení 
• D.1 – není nutné zpracovávat každý stavební 
objekt samostatně, v praxi se například sítě nebo 
polní cesty slučují do jedněch desek podle 
správců 
• D.1.2.2 g), h)– doporučujeme vypustit jako 
nadbytečné 
• D.1.2.2 e) – doporučujeme vypustit jako 
nadbytečné 
• D.1.2.2 i) – schéma technologie výstavby lze 
u jednoduchých případů vypustit a popsat ve 
zprávě 
• D.1.3.4 a) – u jednoduchých staveb stačí 
koordinační situace stavby 
• D.1.5.3. a) – doporučujeme vypustit, je doloženo 
v souhrnných grafických částech 
• Dokladová část – doporučujeme celý bod 3. 
vypustit 
• Dokladová část 3.3 – normy jsou (až na výjimky) 
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doporučené – není potřeba získávat souhlas 
s odchylným řešením pro potřeby stavebního 
úřadu (pouze pokud by to vyžadoval investor) 
 
Příloha 9: 
• D.1.5 – doporučujeme vypustit požadavek 
přepisování zpráv do výkresů. Požadavky 
na specifikace jsou dnes tak obsáhlé, že je nelze 
jednoduchým způsobem popsat. 

Akceptováno 
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