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1.

ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE SKUTE NÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Dokumentace obsahuje ásti:
A
Pr vodní zpráva
B
Souhrnná technická zpráva
C
Situa ní výkresy
D
Výkresová dokumentace
E
Geodetická ást
Dokumentace musí vždy obsahovat ásti A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých ástí bude p izp soben druhu a
významu stavby, jejímu umíst ní, 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 )

A.1.2

Údaje o vlastníkovi
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 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 (fyzická osoba)

A.2

Seznam vstupních podklad
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opat eních souvisejících se stavbou (ozna ení stavebního
adu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení),
pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravd podobný rok dokon ení stavby
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace,
datum vydání, identifika ní údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala
c) další podklady

A.3

Údaje o území
Údaje o ochran území podle jiných právních p edpis 1 (památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chrán né p írodní území, záplavové území apod.)
Údaje o stavb
a) ú el užívání stavby
b) trvalá nebo do asná stavba
c) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis 1 (kulturní památka apod.)
d) kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich
velikosti, po et uživatel / pracovník apod.)
e) 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 apod.)

A.4

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického za ízení)
b) zhodnocení stávajícího stavebn technického stavu
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
d) ochranná a bezpe nostní pásma
e) vliv stavby na životní prost edí a ochrana zvláštních zájm

C

SITUA NÍ VÝKRESY

C.1

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) hranice pozemk , parcelní ísla
c) stávající objekty a zákres povrchových znak technické infrastruktury
d) stávající výškopis a polohopis
e) stanovení nadmo ské výšky; výška objekt
f) okótované odstupy staveb
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g)
h)
i)
j)

stávající komunikace a zpevn né plochy, napojení na dopravní infrastrukturu
stávající vzrostlá vegetace
ochranná a bezpe nostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.
odstupové vzdálenosti v etn vymezení požárn nebezpe ných prostor , p ístupové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku a zdroje požární vody

C.2

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

D

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Stavební výkresy vypracované podle skute ného provedení stavby s charakteristickými ezy a pohledy, s
popisem všech prostor a místností podle sou asného zp sobu užívání a s vyzna ením jejich rozm
a
plošných vým r.

E

GEODETICKÁ ÁST
íselné a grafické vyjád ení výsledk zam ení stavby, polohopis s výškopisnými údaji, m ické ná rty s
íselnými údaji, seznamem sou adnic a výšek, a technická zpráva podle jiného právního p edpisu2.

2.

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY)

Zjednodušená dokumentace obsahuje ásti:
A
B
C
D
A

Pr vodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Zjednodušený situa ní nákres
Zjednodušená výkresová dokumentace
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 )

A.1.2

Údaje o vlastníkovi
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 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 (fyzická osoba)

A.2

Seznam vstupních podklad
a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opat eních souvisejících se stavbou (ozna ení stavebního
adu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení),
pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést pravd podobný rok dokon ení stavby
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace,
datum vydání, identifika ní údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala
c) další podklady

A.3

Údaje o území
Údaje o ochran území podle jiných právních p edpis (památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chrán né území, záplavové území apod.).
Údaje o stavb
a) ú el užívání stavby
b) trvalá nebo do asná stavba
c) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis 1 (kulturní památka apod.)
d) kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, po et funk ních jednotek a jejich
velikosti, po et uživatel / pracovník apod.)
e) 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 apod.)

A.4
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B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického za ízení)
b) zhodnocení stávajícího stavebn technického stavu
c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
d) ochranná a bezpe nostní pásma
e) vliv stavby na životní prost edí a ochrana zvláštních zájm

C

ZJEDNODUŠENÝ SITUA NÍ NÁ RT
Zjednodušený situa ní nákres v m ítku podle použité katastrální mapy s vyzna ením stavby

D

ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Zjednodušené výkresy skute ného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a ú elu
stavby s popisem zp sobu užívání všech prostor a místností

1
2

Nap . zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 13 odst. 5 písm. a) vyhlášky . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon . 200/1994 Sb., o zem
kterých zákon souvisejících s jeho zavedením, ve zn ní pozd jších p edpis .“.
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