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ROZSAH A OBSAH SPOLE NÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLE NÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A
STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Spole ná dokumentace obsahuje ásti:
A
Pr vodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situa ní výkresy
D
Dokumentace objekt a technických a technologických za ízení
E
Dokladová ást
Spole ná dokumentace musí vždy obsahovat ásti A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých ástí bude p izp soben
druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebn technickému provedení, ú elu využití, vlivu na životní prost edí a
dob trvání stavby.
A

PR VODNÍ ZPRÁVA

A.1

Identifika ní údaje

A.1.1

Údaje o stavb
a) název stavby
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )
c) p edm t dokumentace

A.1.2

Údaje o žadateli / stavebníkovi
a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba)

A.1.3

Údaje o zpracovateli spole né dokumentace
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba)
b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob
vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve
výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jeho autorizace
c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí spole né dokumentace v etn ísla, pod kterým jsou zapsáni
v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných
inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jejich autorizace
Seznam vstupních podklad

A.2
A.3

Údaje o území
a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né území
b) dosavadní využití a zastav nost území
c) údaje o ochran území podle jiných právních p edpis 1 (památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chrán né území, záplavové území apod.)
d) údaje o odtokových pom rech
e) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území
g) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán
h) seznam výjimek a úlevových ešení
i) seznam souvisejících a podmi ujících investic
j) seznam pozemk a staveb dot ených umíst ním a provád ním stavby (podle katastru nemovitostí)

A.4

Údaje o stavb
a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby
b) ú el užívání stavby
c) trvalá nebo do asná stavba
1
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis (kulturní památka apod.)
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk zabezpe ujících
bezbariérové užívání staveb
f) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních p edpis 2
g) seznam výjimek a úlevových ešení
h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek
a jejich velikosti, po et uživatel / pracovník apod.)
i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpad a emisí, t ída energetické náro nosti budov apod.)
j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)
k) orienta ní náklady stavby
len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

A.5
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B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum, stavebn
historický pr zkum apod.)
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin
g) požadavky na maximální zábory zem
lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k pln ní funkce lesa
(do asné / trvalé)
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1

Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

B.2.2

Celkové urbanistické a architektonické ešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení

B.2.3

Celkové provozní ešení, technologie výroby

B.2.4

Bezbariérové užívání stavby

B.2.5

Bezpe nost p i užívání stavby

B.2.6

Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení
b) konstruk ní a materiálové ešení
c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických za ízení
a) technické ešení
b) vý et technických a technologických za ízení

B.2.8

Požárn bezpe nostní ešení
a) rozd lení stavby a objekt do požárních úsek
b) výpo et požárního rizika a stanovení stupn požární bezpe nosti
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk v etn požadavk na zvýšení požární
odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob v etn vyhodnocení únikových cest
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpe ného prostoru
f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad jiného hasiva, v etn rozmíst ní vnit ních a vn jších
odb rných míst
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, zásahové cesty)
h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická za ízení)
i) posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními
j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek

B.2.9

Zásady hospoda ení s energiemi
a) kritéria tepeln technického hodnocení
b) posouzení využití alternativních zdroj energií

B.2.10

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí
Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále zásady
ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží
b) ochrana p ed bludnými proudy
c) ochrana p ed technickou seizmicitou
d) ochrana p ed hlukem
e) protipovod ová opat ení
f) ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

B.2.11

B.3

ipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky
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B.4

B.5

Dopravní ešení
a) popis dopravního ešení
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
c) doprava v klidu
d) p ší a cyklistické stezky
ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
b) použité vegeta ní prvky
c) biotechnická opat ení

B.6

Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana
a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da
b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a živo ich apod.),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin
c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
edpis

B.7

Ochrana obyvatelstva
Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol ochrany obyvatelstva.
Zásady organizace výstavby
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní
b) odvodn ní staveništ
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin
f) maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé)
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich likvidace
h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin
i) ochrana životního prost edí p i výstavb
j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis 3
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb
l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, opat ení proti ú ink m
vn jšího prost edí p i výstavb apod.)
n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny

B.8

C

SITUA NÍ VÝKRESY

C.1

Situa ní výkres širších vztah
a) m ítko 1:1 000 až 1:50 000
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma
d) vyzna ení hranic dot eného území

C.2

Celkový situa ní výkres
a) m ítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura
c) hranice pozemk
d) hranice ešeného území
e) základní výškopis a polohopis
f) navržené stavby
g) stanovení nadmo ské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální
výška staveb
h) komunikace a zpevn né plochy
i) plochy vegetace
Koordina ní situa ní výkres
a) m ítko 1:200 až 1:1 000, u rozsáhlých staveb 1:2 000 nebo 1:5 000, u zm ny stavby, která je kulturní
památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zón v m ítku 1:200
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura
c) hranice pozemk , parcelní ísla
d) hranice ešeného území
e) stávající výškopis a polohopis

C.3
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f) vyzna ení jednotlivých navržených a odstra ovaných staveb a technické infrastruktury
g) stanovení nadmo ské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální
výška staveb
h) navrhované komunikace a zpevn né plochy, napojení na dopravní infrastrukturu
i) ešení vegetace
j) okótované odstupy staveb
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
m) maximální zábory (do asné / trvalé)
n) vyzna ení geotechnických sond
o) geodetické údaje, ur ení sou adnic vyty ovací sít
p) odstupové vzdálenosti v etn vymezení požárn nebezpe ných prostor p ístupové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku a zdroje požární vody
C.4

Katastrální situa ní výkres
a) m ítko podle použité katastrální mapy
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby
c) vyzna ení vazeb a vliv na okolí

C.5

Speciální situa ní výkres
Situa ní výkresy vyhotovené podle pot eby ve vhodném m ítku zobrazující speciální požadavky objekt ,
technologických za ízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opat ení:
a) situace dopravy v etn úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
b) situace vegetace

D

DOKUMENTACE OBJEKT A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ
Dokumentace stavebních objekt , inženýrských objekt , technických nebo technologických za ízení se
zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických za ízení v následujícím len ní v
im eném rozsahu:
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1
D.1.1

Architektonicko-stavební ešení
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ní a provozní ešení, bezbariérové užívání
stavby; konstruk ní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná
technika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk, vibrace – popis ešení, výpis použitých norem)
b) Výkresová ást (výkresy stavební jámy, p dorysy základ , p dorysy jednotlivých podlaží a st ech s
rozm rovými kótami hlavních d lících konstrukcí, otvor v obvodových konstrukcích a celkových rozm
hmoty stavby; s popisem ú elu využití místností s plošnou vým rou v etn grafického rozlišení
charakteristického materiálového ešení základních konstrukcí; charakteristické ezy se základním
konstruk ním ešením v etn ez dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na
hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu
terénu v etn grafického rozlišení charakteristického materiálového ešení základních konstrukcí; pohledy s
vyzna ením základního výškového ešení, barevností a charakteristikou materiál povrch ; pohledy
dokumentující za len ní stavby do stávající zástavby nebo krajiny)

D.1.2

Stavebn konstruk ní ešení
a) Technická zpráva (popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek pr zkumu stávajícího stavu
nosného systému stavby p i návrhu její zm ny; navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky; hodnoty
užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních,
neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup ; zajišt ní stavební jámy; technologické podmínky
postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, p ípadn sousední stavby; zásady pro
provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích konstrukcí i prostup ; požadavky na kontrolu
zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podklad , norem, technických p edpis , odborné literatury,
výpo etních program apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby,
ípadn dokumentace zajiš ované jejím zhotovitelem)
b) Výkresová ást (výkresy základ , pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základ ;
tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílc montované betonové konstrukce; výkresy
sestav kovových a d ev ných konstrukcí apod.)
c) Statické posouzení (ov ení základního koncep ního ešení nosné konstrukce; posouzení stability
konstrukce; stanovení rozm
hlavních prvk nosné konstrukce v etn jejího založení; dynamický výpo et,
pokud na konstrukci p sobí dynamické namáhání)
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich
budoucího využití)

D.1.3

Požárn bezpe nostní ešení
a) Technická zpráva (výpis použitých podklad , popis a umíst ní stavby a jejich objekt , rozd lení stavby a
objekt do požárních úsek , posouzení velikosti požárních úsek , výpo et požárního rizika, stanovení
stupn požární bezpe nosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti
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etn požadavk na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobk z hlediska t ídy
reakce na ohe , odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti ší ení plamene po povrchu, zhodnocení
evakuace a stanovení druhu a po tu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení
odstupových vzdáleností, pop ípad bezpe nostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní
zástavb , vymezení požárn nebezpe ného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní zástavb a
sousedním pozemk m, zhodnocení provedení požárního zásahu v etn vymezení zásahových cest,
zhodnocení p íjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, zp sob zabezpe ení stavby
požární vodou a jinými hasebními prost edky v etn rozmíst ní vn jších a vnit ních odb rných míst,
stanovení po tu, druhu a zp sobu rozmíst ní hasicích p ístroj , pop ípad dalších v cných prost edk
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, pop ípad technologických za ízení
stavby, posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními v etn podmínek
a návrhu zp sobu jejich umíst ní, jejich instalace do stavby a stanovení požadavk pro provedení stavby,
rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek)
b) Výkresová ást (situa ní výkres požární ochrany v m ítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, p dorysy jednotlivých
podlaží s ozna ením a popisem požárních úsek , v souladu s požadavky jiného právního p edpisu, který
upravuje technické podmínky požární ochrany)
D.1.4

Technika prost edí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí ur í za ízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení
normových hodnot a právních p edpis .
Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispozi ní a provozní vlastnosti za ízení a systém .
Uvede základní kvalitativní a bezpe nostní požadavky na za ízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatn pro jednotlivé ásti (profese) podle konkrétní stavby a lení se nap .:
zdravotn technické instalace
vzduchotechnika a vytáp ní, chlazení
m ení a regulace
silnoproudá elektrotechnika
elektronické komunikace a další.
Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle spole ných zásad. Bude p izp soben charakteru a
technické složitosti dané stavby a za ízení. Organiza ní uspo ádání dokumentace jednotlivých ástí (profesí) je
elné uspo ádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu (výpis použitých norem – normových hodnot a p edpis ; výchozí podklady a stavební
program; požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpo tové parametry
venkovního vzduchu – zima / léto; požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální
hygienické dávky erstvého vzduchu, podíl vzduchu ob hového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a
jejich koncentrace; provozní podmínky – po et osob, tepelné ztráty, tepelné zát že apod., provozní režim –
trvalý, ob asný, nep erušovaný; popis navrženého ešení a dimenzování, popis funkce a usp ádání instalace
a systému; bilance energií, médií a pot ebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpe nosti práce p i provozu
za ízení; ochrana životního prost edí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opat ení; požadavky na postup
realiza ních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování b hem
životnosti stavby)
b) Výkresovou ást (umíst ní a uspo ádání rozhodujících za ízení, stroj , základních mechanických
komponent , zdroj energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umíst ní ve stavb ; základní
ehledová schémata rozvod a za ízení, základní technologická schémata; p dorysy základních potrubních
a kabelových rozvod v jedno árovém zobrazení, p ípadné ezy koordina ních uzl ; umíst ní za izovacích
edm ; požadavky na stavební úpravy a ešení speciálních prostor techniky prost edí staveb)
c) Seznam stroj a za ízení a technické specifikace (seznam rozhodujících stroj a za ízení, základních
mechanických komponent , zdroj energie apod.; popis základních technických a výkonových parametr a
souvisejících požadavk )

D.2

Dokumentace technických a technologických za ízení
Stavbu lze, podle charakteru, lenit na provozní celky, které se dále d lí na provozní soubory a díl í provozní
soubory nebo funk ní soubory. Technologická za ízení jsou výrobní a nevýrobní.
Nevýrobní technologická za ízení jsou nap .:
p ívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické komunikace,
plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) v etn souvisejících za ízení
p eložky vedení technické infrastruktury
za ízení vertikální a horizontální dopravy osob a náklad , za ízení pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, evakua ní nebo požární za ízení
vyhrazená technická za ízení
vyhrazená požárn bezpe nostní za ízení a další
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funk ních souborech a za ízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním p ípad bude p izp soben
charakteru a technické složitosti dané stavby. lení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis ú elu, seznam použitých
podklad ; popis technologického procesu výroby, pot eba materiál , surovin a množství výrobk , základní
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skladba technologického za ízení – ú el, popis a základní parametry, popis skladového hospodá ství a
manipulace s materiálem p i výrob , požadavky na dopravu vnit ní i vn jší, vliv technologického za ízení na
stavební ešení, údaje o pot eb energií, paliv, vody a jiných médií, v etn požadavk a míst napojení)
b) Výkresovou ást (obsahuje pouze umíst ní a uspo ádání rozhodujících za ízení, stroj , základních
mechanických komponent , zdroj energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umíst ní ve stavb ,
základní p ehledová schémata rozvod a za ízení, p dorysy základních potrubních a kabelových rozvod v
jedno árovém zobrazení, p ípadné ezy koordina ních uzl , požadavky na stavební úpravy a ešení
speciálních prostor technologických za ízení, jejichž dispozi ní ešení bývá obvykle sou ástí výkres
stavební ásti; základní technologická schémata dokladující ú el a úrove navrhovaného výrobního procesu,
dispozice a umíst ní hlavních stroj a za ízení a zp sob jejich zabudování – p dorysy, ezy, zpravidla v
ítku 1:100)
c) Seznam stroj a za ízení a technické specifikace (seznam rozhodujících stroj a za ízení, základních
mechanických komponent , zdroj energie apod.; popis základních technických a výkonových parametr a
souvisejících požadavk )
E

E.1

DOKLADOVÁ ÁST
Dokladová ást obsahuje doklady o spln ní požadavk podle jiných právních p edpis vydané p íslušnými
správními orgány nebo p íslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávn nými podle jiných
právních p edpis
Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjád ení dot ených orgán

E.2

Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury

E.2.1

Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená
nap íklad na situa ním výkrese

E.2.2

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám z ízení stavby, provád ní prací a inností v dot ených
ochranných a bezpe nostních pásmech podle jiných právních p edpis

E.3

Geodetický podklad pro projektovou innost zpracovaný podle jiných právních p edpis

E.4

Projekt zpracovaný bá ským projektantem

E.5

Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda ení energií6

E.6

Ostatní stanoviska, vyjád ení, posudky a výsledky jednání vedených v pr
dokumentace

1
2

3

4

5

6

4

5

hu zpracování

Nap . zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
Nap . zákon . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zá ení (atomový zákon) a o zm
a dopln ní
kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších
podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), ve zn ní pozd jších p edpis .
Na ízení vlády . 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen ních systém a státních mapových d l závazných na území státu
a zásadách jejich používání, ve zn ní na ízení vlády . 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona . 200/1994 Sb., o zem
ictví a o zm
a dopln ní n kterých zákon souvisejících s jeho zavedením, ve
zn ní pozd jších p edpis .
§ 13 vyhlášky . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon . 200/1994 Sb., o zem
ictví a o zm
a dopln ní n kterých zákon
souvisejících s jeho zavedením, ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní bá ské správ , ve zn ní pozd jších p edpis .
Vyhláška . 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou zp sobilost p i hornické innosti nebo innosti
provád né hornickým zp sobem a o zm
n kterých právních p edpis , ve zn ní pozd jších p edpis .
Zákon . 406/2000 Sb., o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších p edpis .
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