
Přoloha č. 5 

Příloha č. 5 

Harmonogram 

Koncept- předložení k akceptaci 

Koncept- předání akceptované 

dokumentace 

Dokumentace pro Úpravu územního plánu 

- předložení k akceptaci 

Dokumentace pro zjišťovací řízení EIA

předložení k akceptaci 

Dokumentace pro územní řízení

předložení k akceptaci 

Dokumentace pro stavební řízení

předložení k akceptaci 

Nabytí právní moci stavebního povolení 

Dokumentace pro provedení Výstavby

předložení k akceptaci 

Dokumentace pro provedení Výstavby

předání akceptované dokumentace 

Milník- Provedení přeložek inž.. sítí 

nutných k zahájení stavby budovy 

Provedení přeložek inž.. sítí nutných 

k zahájení stavby budovy 

Milník - Speciální zakládání- pažení 

stavební jámy 

Milník- Základová deska nejnižšího 

nadzemního podlaží {l.NP) ** 

Milník- Hrubá stavba 2. NP 

Milník- Hrubá stavba 3. NP 

Milník - Hrubá stavba 4. NP 

Milník - Hrubá stavba S. NP 

Milník - Hrubá stavba 6. NP 

SlrJ na 1 {celkem 2) 

50 dní 

70 dní 

90 dilÍ 

210 dní 

370 dní 

510 dní 

510 dní 

590 dní 

610 dní 

609 dní 

654 dní 

763 dní 

808 dní -838 dní 

859 dní 

884 dní -907 dní 



Milník- Hrubá stavba 7. NP 928 dní 

Milník- Hrubá stavba 8. NP 949 dní 

Milník- Dokončení střešního pláště (do 
1012 dní 

fáze vodotěsnosti) 

Milník- Dokončení obvodového pláště (do 
1029 dní 

fáze vodotěsnosti) 

hf/ilník- f'-.Japojení přípojky kanalizace 890 dní jiiiilillll 
Milník- Napojení přípojky vody 890 dní liiilliiii 
Milník- Napojení přípojky vysokého 

napětí (VN} 
890 dní 

. 
Milník- Napojení slaboproudých přípojek 890 dní tllliiiili 
Milník- Vybudování a zprovoznění 

890 dní 
tra fo staniCe 

Milník - Vybudování páteřních rozvodů 

technických zařízení budovy (TZB} 
1029 dní -

Vydání 

kolaudačního 
1063 dní -

souhlasu pro celou 
-· 

Budovu 

Den převzetí 
1029 dní -

Budovy 

Den otevření 
108.B dní -

Budovy 

* lhůty jsou uváděny v pracovních dnech (bez sobot, nedělí a svátků) 

**zahrnuje 2PP a lPP 

_ .... ••••.--• -••-•--••••-•·····--••••••-•·•-- •-••••••••--•••n•-•••••n••••••••••••••••-•·••••-••••••••., ••••••••••••- - - ·---·--·•·-- --•••••••· ...,.,,, _____ ,_,,,_,_, __ ,_, , ~,,__,,uoo•-·--•--•-"•------·-• 
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Příloha č. 6 

Příloha č. 6 

Vzor protokolu o převzetí Budovy 

("Protokol") 

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

Městská část Praha 8 

se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 3, PSČ 180 48 

IČ: 00063797 

zastoupena I jednající:. 

(dále jen "Objednatel") 

a 

• 
se sídlem:. 

IČ:.DIČ:. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném. soudem v. 

oddíl. vložka. 

zastoupená I jednající: •• 

(dále jen "Poskytovatel") 

Tento Protokol je sestavován v souladu s čl. 23 Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb uzavřené 
dne ............ mezi MČ Praha 8 a ................................. :; Dodatky ......................... (dále jen "Smlouva"). 

Slova s velkými počátečními písmeny mají shodný význam, jako je uvedeno ve Smlouvě . 

Datum zahájení závěrečných kontrol: 

Datum ukončení závěrečných kontrol: 

Místo stavby: Praha 8, ulice: , na pozemcích parc. č. : 

Územní rozhodnutí: 

Vydal: Dne: Číslo jednací: Nabytí právní Platí do : 
moci 
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Příloha č. 6 

Stavební povolení: 

Vydal: Dne : Číslo jednací: Nabytí právní Platí do : 
moci 

Kolaudační souhlas: 

Vydal : Dne: Číslo jednací: 
-

Architekt/projektant: 

Generální dodavatel: 

Odpovědný vedoucí stavby: 

TOl Poskytovatele: 

Dozor (QM) Objednatele: 

Poskytovatel: 

Objednatel: 

Datum skutečného zahájení stavebních prací: 

Datum ukončení dle Smlouvy: 

-;----- ... ·--··-·......__···---··---- · · ··-~~·· ··· .. ·········-----~·--· ··························-·"···- ····· · ·······-·~- -.. ··------------.. ···"-·········"''''' ... .. , .. _ .. , ... ........... ____ _ 
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Příloha č. 6 

Datum skutečného ukončení stavebních prací: 

Konečný termín vyklizení staveniště (pokud není provedeno): 

Popis Budovy: 

Rozdělení do stavebních objektů (či jinak označených částí): 

Soupis Projektové dokumentace, Změnových příkazů, SV: v příloze 

Zápisy ze závěrečných kontrol a zkoušek: v příloze 

Soubor předávaných dokladů a dokumentace: v příloze 

Soupis vad a nedodělků nebránících řádnému a plnohodnotnému užívání, včetně termínů jejich 
odstranění: v příloze 

Prohlášení Poskytovatele dle odst. 23.4.1 Smlouvy: v příloze 

Doklad o předání bankovní záruky Poskytovatele: (nemusí být doložen) v příloze 

Ostatní: 

Soupis příloh, které jsou součástí tohoto Protokolu: 

1. Územní rozhodnutí 

2. Stavební povolení 

3. Kolaudační souhlasy 

Závěrečná vyjádření účastníků: 

Vyjádření Objednatele: 

Vyjádření Poskytovatele: 

··-··-·-··•- ···--••···- .. • ••-·~ ..... .. -., .. -~·-•·., •·•-···--•••••- • ·· ·· ···-----·-~·~-·---·•••••···--••••••••• L ••· '''''''' ' " ' '''' ' '' ''~-·-·---···-·----•••••••••ottt•o•o•,..,..,._•·- ··-· · -··-·-·•·•·• .. •••• 
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Příloha č. 6 

Poskytovatel podpisem tohoto Protokolu prohlašuje, že Budova včetně všech jejích částí, stejně jako 
Výstavba, byly provedeny plně a beze zbytku v souladu se Smlouvou vč. jejích dodatků. 

Objednatel a Poskytovatel tímto konstatují, že Budova splňuje podmínky dohodnuté ve Smlouvě a 
proto podepsaly k níže uvedenému dni tento Protokol. 

Objednatel Poskytovatel 

V Praze dne ____ _ v ___ dne ____ _ 

Městská část Praha 8 •• 

.. ... ..... ... .. ....___ .... ------· ··-··-····-·--.. ··--·- -······ ... -... ~······• 1 ·· ········ · ········--···----······-··-··--·-·-··-···-·········-· . ,,,,,. _______________________________ __ _______________________________ ___ ,, , ......... ,, ___ ______ _ 
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Příloha č. 7 

Příloha č. 7 

Vzor předávacího protokolu ke Dni plánovaného ukončení 

("Protokol") 

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

Městská část Praha 8 

se sídlem: Praha -8- Libeň, Zenklova 3, PSČ 180 48 

IČ: 00063797 

zastoupena I jednající: • 

(dále jen "Objednatel") 

a 

• 
se sídlem:. 

IČ:.DIČ:. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném. soudem v. 

oddíl. vložka. 

zastoupená I jednající: •• 

(dále jen "Poskytovatel") 

(podepisují oprávněné fyzické osoby ve smyslu Smlouvy, ke které se protokol vztahuje, dále případně 
další odůvodnění účastníci) 

1. Stav Budovy 

1.1 Obecné údaje o Budově 

{Uvedou se obecné údaje o Budově) 

1.2 Údaje o stavu Budovy 

(Uvedou se základní údaje o stavu Budovy ke Dni plánovaného ukončení a popíše se podrobně stav 

Budovy, zejména pak 

• stav nosné konstrukce, 

• stav střešního pláště; 

• stav fasády budovy; 

• stav ostatních konstrukcí, stav povrchových úprav stěn a podlah, stav zařizovacích předmětů 

apod.; 
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Přlloha č . 7 

• stav a funkce jednotlivých technických zařízení (strojovny, rozvodny, výtahy, systémy 

slaboproudých rozvodů apod.; 

• stav příjezdových komunikací o zpevněných ploch. 

V případě, že se strany neshodnou no stavu konstrukc~ resp. no stavu opotřeben~ využijí v potřebném 

rozsahu služeb znalce v oboru). 

1.3 Údaje o dalších plněních 

a) předání věcí nebo nehmotných plnění (např. práv), předávaných současně: 

.; (např. převedení servisních smluv) 

b) předání dokumentace skutečného stavu (v aktuálním stavu), zahrnující také provozní 
dokumentr~ci. 

Rl· (dokumentace musí obsahovat původní dokumentaci skutečného provedení z doby Výstavby, 
doplněnou o veškeré změny, které byly v průběhu plnění Smlouvy realfzovány, o to s uvedením doby, 
kdy byly realizovány) 

c) Ostatní: 

•• 
{Zde se uvedou jiná plněn~ které jsou předmětem předání ke Dni plánovaného ukončen~ které mohou 
vzniknout během doby plnění Smlouvy, se kterými se původně nepočítolo) 

2. Soupis dokladů, prokazujících jakost Budovy 

• 
(Protokoly o prováděných zkouškách, protokoly o revizích, protokoly o shodě výrobků, pokud byly 
dodatečně instalovány. 

Zde se také uvedou doklady o pro'láděnýéh opravách či údržbě (ve smyslu dlouhodobého plánu oprav 

o údržby) Budovy, eventuálních modernizacích, prokazujících řádné plnění Služeb ve smyslu Smlouvy). 

3. Seznam příloh a dokumentů, které se předávají 

4. Dohoda o zbývajících závazcích každé ze stran 

• 
(Toto dohoda může obsahovat dohodu o obsahu a termínech plněn~ no kterých se smluvní strany 
dohodly, aniž by bránily převzetí Budovy) 

5. Výsledek 

Objednatel a Poskytovatel prohlašují, že k předání a převzetí Budovy a ke Dni plánovaného ukončení 
došlo ve smyslu Smlouvy ke dni: 

,,......._•-·•••••"1+ --'""-- .. •··- --··-••••••••••--···-•••• .. ••••"''''1' ••. 1 •• - ·· -··-·-··--·· ·· ····-- •• - ·--· . . . ... . ,,, __ ,,H,.,, , ,,,,,,,,,,, ,,.,, ______ ,_,,,,,, ,,u _ _._ , ____ ,,_,,,,,,,,_,,,_,,... __ _ .. ,,. , 
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Příloha č. 7 

6. Různé 

{Uvedou se různé poznámky či prohlášení stran apod.) 

Objednatel Poskytovatel 

V Praze dne ____ _ v _ _ _ dne_ - ---

Městská část Praha 8 •• 

·····-·-···--·--·--······· ·····-···!1···-······tt''"'''' '' '''""''' ''' __ ... , .......................... ···--·····-------···· -·· -··---···-· ·-·-·---------·--- -- ·-·············· ·· · ·" ' ' ' 1 ~·· ··· -~···-··---------·-·......_--- .. ··········---
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Př1loha č. 8 

Příloha č. 8 

Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Objednatele: 

Ve věcech smluvních: 

Vedoucí odboru zakázek a investic 

Adresa: Zenklova 35, 180 48 Praha 8- Libeň 

E-mail: dle aktuálních informací na: www.praha8.cz 

Telefon: 222 805 662 

Ve věcech technických: 

Vedoucí odboru majetku 

Adresa: Zenklova 35, 180 48 Praha 8- Libeň 

E-mail: 

Telefon: 

dle aktuálních informací na: www.praha8.cz 

222 805 746 

Oprávněné osoby Poskytovatele: 

Ve věcech smluvních: 

Jméno: 

Adresa: 

E-mail: 

Telefon: 

Ve věcech technických: 

Ing. Otto Koval 

Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8 

otto.koval@metrostavdevelopment.cz 

+420 266 709 733 

Jméno: Ing. Roman Čihák 

Adresa: Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8 

E-mail: 

Telefon: 

roman.cihak@metrostavdevelopment.cz 

+420 266 709 732 

IIOOOOO .. OO-f•• OOO.O OIOO OO-•••---.. ·~~•••-•• • •~ •• • •••••·- •--•· -•••••••--•· •••• • ·--•·•-••••••" - -"••••-•••••-• " ''''''' ' ' '''' __ ,,_ , ,_, __ ,,_ •• •••••••-• ••- • •• ••·------•-• •••• •-•••-·•· --••••• ••-••••• ·--•••••••••ooo••o•oooo•>OOOUOO ... 
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Příloha č . 9 

A. 

obchodní firma 

sídlo 

právní forma 

identifikační číslo 

vymezení části plnění VZ 

B. 

obchodní firma 

sídlo 

právní forma 

identifikační číslo 

vymezení částí plnění VZ 

c. 

obchodní firma 

sídlo 

právní forma 

identifikační číslo 

vymezení části plnění VZ 

D. 

obchodní firma 

sídlo 

právní forma 

identifikační číslo 

vymezení části plnění VZ 

Metrostav a.s . 

Příloha č. 9 

Subdodavatelé 

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 

Akciová společnost 

00014 915 

generální dodavatel stavby 

lng.arch. Josef Pleskot- AP ATEUER 

Komunardů 5/1529, 170 00 Praha 7 

Fyzická osoba 

14908352 

projektová činnost 

Centra a.s. 

Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha S 

Akciová společnost 

186 28 966 

Správa Budovy 

King Sturge, s.r.o. 

Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 

Společnost s ručením omezeným 

48590592 

Zprostředkovatel nájemních vztahů 
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Příloha č. 10 

Příloha č. 10 

Akceptační procedura Milníku 

1.1 Věcný a časový průběh provádění Výstavby včetně rozdělení na jednotlivé Milníky je uveden 
v Harmonogramu, který je Přílohou č. S této Smlouvy. 

1.2 U všech ostatních dodávek, prací, činností a služeb, které nejsou v Harmonogram výslovně 
uvedeny, se předpokládá časové plnění, které věcně odpovídá postupu plnění dodávek, prací a 
činností, jež jsou předmětem Milníků. 

1.3 Dokončením Milníku se rozumí řádné dokončení konkrétní činnosti, služby nebo dodávky, 
která je specifikována jako milník v Harmonogramu včetně splnění následujících podmínek: 

i} byla provedena instalace předmětu Milníku v konečné pozici v Budově, pokud Milník 
takovou instalaci obsahuje; 

ii} byly instalovány a dokončeny, řádně provedeny také předcházející činnosti a dodávky tak, 
že předmět Milníku nebude muset být deinstalován, upravován či přesunován; 

iii) veškeré konkrétní činnosti, služby nebo dodávky v rámci Milníku byly dokončeny 

v souladu s touto smlouvou a bez závad či nedodělků; 

iv) jsou k dispozici všechny relevantní dokumenty qsvědčující řádné provedení předmětu 
Milníku dle této smlouvy. 

1.4 Poskytovatel bude informovat Objednatele o plánovaném dni splnění Milníku nejméně pět (5) 
kalendářních dní předem a na tento den svolá mimořádný Kontrolní den, na kterém 
Objednateli předá dokumentaci osvědčující řádné dokončení předmětu Milníku. 

1.5 Po převzetí dokumentace dle předchozího odstavce zahájí Objednatel kontrolu dokončení 
Milníku. Po celou dobu provádění kontroly dokončení Milníku budou Objednateli k dispozici 
odpovědní pracovníci Poskytovatele, všechna technická zařízení nezbytná pro provedení 
kontroly a bude mu umožněn přístup bez výjimky ke všem částem předmětu kontroly. Proces 
kontroly bude řídit a postup při kontrole bude určovat Objednatel. 

1.6 Lhůta pro provedení kontroly se stanovuje na pět (5) kalendářních dní. Bude-li kontrolou 
shledán předmět Milníku bez vad a nedodělků řádně a dokončený, sepíše Objednatel o 
provedené kontrole sepsán akceptační protokol Milníku, který bude podepsán Objednatelem i 
Poskytovatelem. 

1.7 Budou-li kontrolou shledány na předmětu Milníku vady či nedodělky, sepíše tyto vady 
Objednatel do Soupisu vad a nedodělků dle Přílohy 15 této Smlouvy. Při odstraňování vad a 
nedodělků se bude postupovat obdobně, jak uvádí čl. 22 této Smlouvy. Po odstranění poslední 
z vad a nedodělků sepíše Objednatel o provedené kontrole akceptační protokol Milníku, jehož 
přílohou bude Soupis vad a nedodělků s potvrzeným provedením kontroly jejich odstranění, a 
který bude podepsán Objednatelem i Poskytovatelem . 

.... ,,,,,,,,,,,,.,; .................................... ________________ ,, ...•. , .. . _ , ....... ,,,, ... ,, .................... , ......................... " __ " __________ ,.,_ ..,, •. .. _"_,," .... _ .. _ " ,., .... , ...... ... ..... , .... _, __ _ 
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Příloha č. 10 

("Protokol") 

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

Městská část Praha 8 

se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 3, PSČ 180 48 

IČ: 00063797 

zastoupena I jednající: ll 
(dále jen "Objednatel") 

a 

• se sídlem:. 

IČ:.DIČ:. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném. soudem v. 

oddíl. vložka. 

zastoupená I jednající: •• 

(dále jen "Poskytovatel") 

Tento Protokol je sestavován v souladu s Přílohou č. 10 Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb 
uzavřené dne ............ mezi MČ Praha 8 a ................................. s Dodatky ......................... (dále jen 
"Smlouva") 

Slova s velkými počátečními písmeny mají shodný význam, jako je uvedeno ve Smlouvě . 

I MILNfK -......................................................................................................................... • 

*Bude doplněno označení Milníku dle Harmonogramu. 

Datum ukončení Milníku dle Harmonogramu: 

Datum skutečného ukončení Milníku a zahájení kontroly: 

Datum ukončení kontroly Milníku: 

Architekt/projektant: 
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Generální dodavatel: 

Odpovědný vedoucí stavby: 

TDI Poskytovatele: 

Dozor (QM) Objednatele: 

Poskytovatel: 

Objednatel: 

Popis dosaženého stavu Výstavby: 

Popis kontrolovaných skutečností: 

Popis kontrolované dokumentace: 

Ostatní: 

Přílohy: 

Soubor dokumentů předávaných při kontrole Milníku 

Soupis vad a nedodělků s potvrzením o ověření jejich odstranění 

Vyjádření Poskytovatele: 

Poskytovatel podpisem tohoto Protokolu prohlašuje, že předmět Milníku byl proveden řádně, bez 
závad a beze zbytku v souladu s touto Smlouvou vč. jejích dodatků. 

Objednatel a Poskytovatel tímto konstatují, že předmět Milníku splňuje dohodnuté podmínky a proto 
podepsaly k níže uvedenému dni tento Protokol. 

Objednatel Poskytovatel 

V Praze dne ____ _ V dne --- -----

-----··-·•···-····-••---··-··--·-•••-·--------··----·-•••-~~·•y·~ ...... , .. ,,..,,,,,,,.,,,,,, .. , ... ,_,,,,, .~ ... n·•·······-····-··---·-···-··· .. -··-~••· ···--···-···-
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Přllvha č. 10 

Městská část Praha 8 •• 
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Příloha č . ll 

Příloha č. ll 

Požadavky na Nájemní smlouvy 

Komerční prostory budou pronajímány za podmínky, že jejich využití : 

a) je v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy; 

b) je v souladu se všemi Povoleními; 

c) neomezí poskytování Služeb a užívaní Budovy; a 

d) ne naruší veřejný pořádek. 

Poskytovatel nesmí přenechat Komerční prostory do užívání Nájemcům za účelem: 

a) provozování kasina nebo jakéhokoli typu herny; 

b) provozování tržnice s výjimkou vánočních, Velikonočních a podobných akcí; 

c) provozování zastavárny nebo provozovny obdobného typu, 

d) provozování jakékoli činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy nebo narusuJe 
poklidné užívání Prostor radnice se zohledněním obsahu činností Městské části. 

Nájemní smlouva mezi Objednatelem a Nájemcem bude splňovat následující požadavky: 

• nájemné nesmí být nižší než: 

o 225 Kč/m2 za měsíc u hypermarketu; 

o 250 Kč/m2 za měsíc u Komerčních prostor o výměře nad 1.000m2
; 

o 350 Kč/m2 za měsíc u Komerčních prostor o výměře 200m2 až 1.000m2
; 

o 300 Kč/m2 za měsíc u administrativních prostor; 

Výše uvedené minimální nájemné bude upravováno pravidelně každý rok vždy od 1. 
dubna na základě průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ČSU za předchozí 
kalendářní rok, který končí 31. prosince předchozího roku . Index spotřebitelských cen 

je vyhlašován Českým Statistickým Úřadem. Pokud index spotřebitelských cen 
přestane existovat, bude minimální nájemné upravováno na základě indexu, který jej 
nahradí. Pokud index spotřebitelských cen nebude nahrazen, bude minimální 

nájemné upravováno na základě indexu, který v dané době bude v obchodním styku 
obvykle užíván namísto indexu spotřebitelských cen. Poskytovatel bude bezodkladně 
Objednatele informovat o tom, že Český Statistický Úřad oznámí index 
spotřebitelských cen a doloží písemný návrh úpravy minimálního nájemného 
vycházející z aktuálního indexu spotřebitelských cen. 

Indexace minimálního nájemného dle předchozího odstavce bude provedena také 

vždy při předložení Nájemní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě nájemní 
k podpisu Objednateli. 

V případě mimořádného výkyvu zde uvedené minimální vyse nájemného 

od aktuálních tržních podmínek v oblasti pronájmu nebytových prostor se zde 
uvedené minimální výše nájemného upraví na návrh Poskytovatele, př ičemž tento 

návrh musí podložen písemným posudkem Nezávislého experta v oblasti pronájmů 
nebytových prostor. 

·-·------·~·····-···- ·· · -····· ····-·-····-·····----------·-----·-···-····-······-··------~----·-·--·-·--···---.. --··-·-·--··---·············-.. ·-·-··-····--······ 
Strana 1 (celkem 3) 



Příloha č. il 

• přiměřenou indexaci nájemného způsobem odpovídajícím způsobu indexaci Odměny za 
Správu, 

• stanovení účelu užívání Komerčních prostor ze strany Nájemce; 

• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, přičemž, stanovená lhůta užívání 

Komerčních prostor nesmí být kratší než: 

o 15 let u hypermarketu; 

o 10 let u Komerčních prostor o výměře nad 1.000m2
; 

o 3 roky u Komerčních prostor o výměře 200m2 až 1.000m2
; 

přičemž Nájemní smlouva bude obsahovat úpravu automatického systému prodlužování 
Nájemního vztahu; 

• pronajaté Komerční prostory musí být Nájemcem uvedeny do aktivního provozu ke Dni 
otevření; 

• stanovení povinnosti Nájemce uvést Komerční prostory po skončení Nájemní smlouvy do 
původního stavu, nebude-U dohodnuto jinak; 

• povinnost Nájemce h~adit přiměřený podíl poměrně dle výměry Komerčního prostoru 
užívaného Nájemcem za poskytování Provozních služeb; 

• povinnost Nájemce hradit přiměřený podíl poměrně dle výměry Komerčního prostoru 
užívaného Nájemcem za poskytování Správy v tomto rozsahu: 

řízení Budovy, kontroly a reportingu; 

technické zajištění provozu Budovy; 

marketingová presentace Budovy; 

příprava a dozor nad prováděním Provozních služeb, 

vedení účetnictví; 

• povinnost Nájemce hradit přiměřený podíl za média spotřebovaná ve společných částech 
Budovy a zálohy na úhradu vlastní spotřeby médií Nájemcem, přičemž medii se rozumí 
zejména: 

o elektřina, 

o plyn, 

o vodné, 

o stočné, 

kdy v případě samostatně měřitelných médií se bude každoročně hradit rozdíl mezi 
zálohovými platbami a skutečnou spotřebou. 

• povinnost Nájemce sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu Nájemního 

vztahu následující pojištění, vše na hodnotu náhrady, (i) odpovědnosti za škodu na životě, 
zdraví a majetku způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti s činností Nájemce; 

a (ii) majetku Nájemce, Objednatele a třetích osob nacházejícího se v Komerčních 

prostorách; 

• umožnění, aby Objednatel nebo jeho zástupce mohl vstupovat do pronajatých 

Komerčních prostor za účelem opatření nezbytných pro ochranu jeho práv, provádění 

nezbytných oprav Budovy nebo prohlídky Komerčních prostor, a zajištění možnosti, aby 
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Objednatel v nezbytných situacích (např. z bezpečnostních důvodů) mohl vstoupit do 
příslušných Komerčních prostor (např. poskytnutím sady klíčů). 

Smluvní strany se dále dohodly, že Nájemní smlouva musí být ze strany Poskytovatele připravena 

s péčí řádného hospodáře a v souladu s obvyklými standardy na trhu. Smluvní podmínky Nájemní 
smlouvy nebudou obsahovat pro Objednatele extrémně nevýhodná ustanovení zjevně vybočující 
z přiměřeného standardu s úmyslem poškodit vlastníka Komerčních prostor. 

Na Nájemní smlouvu se obdobně použijí příslušná ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a 
podnájmu nebytových prostor, v platném znění, přičemž Objednatel bude v obdobném postavení 
jako pronajímatel a Nájemce v obdobném postavení jako nájemce. 

················-·--~ ---·-···-· ··· ···-······· .. -... -................ ____________ _ ··············-·-···········-------················---. ... ... ,. ........... ___ ________________ ,., ......... , .. ___________ _______ _, _________ __ ________ ····-····----,,------·-····-···-···· 
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Příloha č. 12 

Akceptační procedura dokumentů 

1. Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentu s Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Poskytovateli poskytovat veškerou 
potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům 
Poskytovatele. 

2. Poskytovatel se zavazuje předat první verzi dokumentu v písemné a elektronické podobě 
Objednateli k akceptaci v dohodnutém termínu. 

3. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
předložené dle odst. 2 této Přílohy do patnácti (1S) dnů od jejího doručení. Nevznese-li 
Objednatel ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, 

považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně 
akceptovaný a pro smluvní strany závazný. 

4. Vznese~li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
dle odst. 3 této Přílohy, zavazuje se Poskytovatel ve lhůtě patnácti (1S) dnů od jejich doručení 
provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto 
upravený dokument předat v písemné a elektronické podobě jako její druhou verzi Objednateli 

k akceptaci. 

S. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu 
předložené dle odst. 4 této Přílohy do patnácti (1S) dnů od jejího doručení. Nevznese-li 

Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, 

považují smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění její druhé verze za řádně 
akceptováný a pro smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které Objednatel 
mohl a měl vznést již k první verzi dokumentu, ale neučinil tak, se ne přihlíží. 

6. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. S této Přílohy, zavazují se smluvní strany nejpozději do pěti (S) pracovních 
dnů od výzvy kterékoliv smluvní strar1y zahájit společné jednání za účelem odstranění 

veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu. 

7. Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu dle odst. 3, odst. S nebo odst. 6 této 

Přílohy potvrdit toto předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu 

dokumentu, a to nejpozději do tří (3) dnů od akceptace dokumentu. 
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Příloha č. 13 

Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků 

("Protokol") 

sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

Městská část Praha 8 

se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 3, PSČ 180 48 

IČ:00063797 

zastoupena I jednající:. 

(dále jen "Objednatel") 

a 

• se sídlem:. 

lč:.orč:. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném. soudem v. 

oddíl. vložka. 

zastoupená I jednající: •• 

(dále jen "Poskytovatel") 

(podepisují oprávněné fyzické osoby ve smyslu Smlouvy, ke které se protokol vztahuje, dále případně 

další odůvodnění účastníci} 

Označení Soupisu vad a nedodělků, ke kterému se Protokol vztahuje: 

Číslo soupisu: ------- ze dne: _ _ ___ __ _ 

• • • • • • • • • • • • • ll 

• • • • • • • 
Pozn.: Údaje v tabulce budou vyplněny v souladu s příslušným Soupisem vad a nedodělků 
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Objednatel Poskytovatel 

V Praze dne __ . __ _ v ___ dne ____ _ 

Městská část Praha 8 •• 
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Příloha č. 14 

Soubor předávaných dokladů a dokumentace k Budově 

1. Poskytovatelem potvrzená kompletní dokumentace skutečného provedení díla dle této Smlouvy 
2. Dokumentace Poskytovatele dle této Smlouvy 
3. Kniha kontrol a zkoušek -ve dvojím vyhotovení (bude obsahovat doklady o provedení veškerých 

zkoušek, atestů a revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a o 
komplexním vyzkoušení všech prvků a zařízení, ve kterých se nebudou vyskytovat závady, příp. 
bude přiložen doklad o jejich odstraněni, seřazené vzestupně dle očíslování 

4. Záruční listy v jednom vyhotovení se seznamem. 
S. Doklady o zhutnění zásypů rýh, základových spár, plání a konstrukčních vrstev bude prokázáno 

zkouškami hutnění ve smyslu PO, TP146 MO a platných norem. 
6. Doklady o použitých materiálech (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty apod.) 
7. Protokoly o zpětném předání dotčených inženýrských sítí, napojovacích bodů a vedení jejich 

správcům, provozovatelům nebo vlastníkům. 
8. Návody k obsluze všech zařízení a prvků mimo vybraná zařízení 
9. Provozní řády a předpisy v českém jazyce na vybraná zařízení s podrobnou textovou a grafickou 

částí zpracované tak, aby byly podkladem pro spolehlivou a bezpečnou obsluhu zařízení; 
10. Požadavky na údržbu a provoz díla; 
ll. Protokoly o provedeném proškolení budoucího uživatele o obsluze, údržbě a provozních 

podmínkách 

12. Písemná prohlášení všech dotčených stran, vlastníků sousedních nemovitostí a organizací o 
bezvadném provedení Budovy tj. o skutečnosti, že při provádění Díla nedošlo k poškození jejich 
majetku (ploch a veřejných ploch, objektů, zařízení apod.) nebo že byl tento majetek 
Poskytovatelem bez závad uveden do původního stavu a předán jim zpět; 

13. Doklady o likvidaci odpadů 
14. Doklady o uložení výkopového materiálu 
15. Doklady o proměření radonu 

16. Doklady o předání vybudovaných inženýrských sítí správcům, provozovatelům 
17. Originály stavebních a montážních deníků 
18. Návody k následné údržbě a užívání zeleně 
19. Atesty o požární odolnosti konstrukcí a oprávnění tyto konstrukce provádět 
20. Odborné posudky o homogenitě svarových spojů ocelových konstrukcí vypracované 

certifikovaným pracovníkem 
21. Doklady o skutečně dosažených hloubkách pilot; 
22. Doklady o kontrole a převzetí základové spáry (pláně); 
23. Protokoly o zkoušce krychelné pevnosti betonu v tlaku a protokoly o zkouškách konzistence 

betonové směsi prováděných na Staveništi; 
24. Protokoly o vytýčení stavebních objektů oprávněnou osobou 
25. Kolaudační souhlas včetně veškerých dokladů 

26. Další dokumenty potřebné k uvedení Budovy do bezpečného, spolehlivého a trvalého provozu 
27. Restaurátorské zprávy dle čl. 20.6 Smlouvy 

DOKLADY SPECIFICKÉ DLE DRUHU ZAŘÍZENÍ 

Elektrické zařízení: 

28. Zpráva o revizi elektrického zařízení 

-·······-· .. ,, ......... _, _____ ,.,, ........ ______________ ___ __ .. ······-·····--·····-··························· .. ···-·····-... --·····-·-·· ...... __ ,,, ............. , .. _________________________________ " ____ " 
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29. Zpráva o revizi kabelových rozvodů 
30. Zpráva o výchozí revizi hromosvodů 
31. Protokol o měření umělého osvětlení 
32. Kusová zkouška rozvaděčů 
33. Schéma zapojení svítidel veřejného a slavnostního osvětlení 

Ústřední topení: 

34. Zpráva o revizi plynového zařízení 
35. Protokol o topné a tlakové zkoušce zařízení ústředního vytápění 
36. Osvědčení o stavu komínů 

Vzduchotechnika: 

37. Prohlášení dodavatele 
38. Protokol o zprovoznění, zaměření, zaregulování a kom pl. vyzkoušení VZT zařízení 
39. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku 
40. Doklad o odborné montáži protipožárních klapek 
41. Doklad prokazující dosažení projektovaných parametrů VZT 

Slaboproudá technika: 

42. Revizní zprávy 
43. Protokol o přezkoušení systémů 
44. Doklad o zprovoznění napojení na PCO 

Kanalizace 

45. Protokol o provedení zkoušky těsnosti 
46. Doklady o provedení kamerových zkoušek kanalizace včetně grafického znázornění spádů 

venkovní kanalizace; 
47. Potvrzení od budoucího provozovatele o provedené kontrole šachet a vpustí 

Vodovody 

48. Doklad o provedené dezinfekci vodovodu 
49. Doklad o provedení zkráceného rozboru vody z budovaného díla akreditovanou laboratoří 
50. Doklad o provedených zkouškách hydrantů 
Sl. Protokol o provedení tlakové zkoušky 
52. Kladečské schéma vodovodu 
53. Potvrzení o provedení kontroly funkčnosti armatur a vytyčovacího vodiče budoucím 

provozovatelem 

Protipožární opatření 

54. Pokyny pro obsluhu požárního systému 
55. Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení 
56. Zápis o kontrole hasicích přístrojů 
57. Zápis o výchozí kontrole požárního vodovodu 
58. Seznam všech konstrukcí, prvků a částí Budovy, týkajících se protipožárního zabezpečení, 

instalovaných na Budově, které podléhají kontrolám, revizím atd. ( vč. grafické části kde jsou ve 
Budově umístěny) 
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59. Veškeré atesty, certifikáty atd . od všech konstrukcí, prvků a zařízení týkajících se protipožárního 
zabezpečení, instalovaných na Budově 

60. Doklady o oprávněnosti dodavatele k montáži součástí uvedených v předchozím bodě 

.... -........ ,,,,, ___ ., _____________ ,",_, .. ___ ,,, ............ _,,,,_ ... , .... -......... ___________ , ________ .,_,, __ ,,,.., ,,,, ,,,,,,, ..... ~~-------------------- ·--·········---.. ·-· 
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Příloha č. 15 

Vzor Soupisu vad a nedodělků 
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Příloha č. 16 

Vzor Změnového příkazu 

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ ZP č. 

PŘEDMĚT ZMĚNY: 

Dotčené místo: 

Odkaz na výkresy nebo na jinou část smluvní dokumentace: 

POPIS ZMĚNY: 

Přílohy textové: 

Přílohy výkresové : 

·····-----·····-·······-··-··-·· ........ ···· .. _.......······ ... ....._··-··---- ···- --···-···- ---....... -- .. ·-···---·-·-··-·--·---------·~---.. ~ .. -~ .............. t•~-~--~ ................. . 
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Jednotkové ceny Výstavby 

Komerční prostory 

Administrativní prostory 

Parkoviště 

Prostory pro volnočasové aktivity 

··--··-........ ~ .. ·------·--·---.... - ............... _ " ______ "_" __ ,_""," _____ ,, __ " __ ,_, ____ , __ _ 
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Vyjádření Projektanta: 

Návrh změny Harmonogramu : 

Návrh změny ceny: 

Souhlas Poskytovatele: Datum: 

Souhlas TDO -Objednatele: Datum: 

Souhlas man. projektu Objednatele: Datum : 

Souhlas statut. zástupce Objednatele: Datum: 
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Příi oha é.. lB 

ČÁST I. A 

All. 

Al1.1. 

A/1.2. 

A/1.3. 

A/2. 

A/2 .1. 

A/2.2. 

A/3. 

Al3.1. 

A/3.2. 

Al4. 

A/5 . 

A/6. 

ČÁSTI.B 

Bll. 

B/1.1. 

B/1.1.1. 

B/1.1.2. 

B/1 .2. 

B/1.3 . 

B/1.4 . 

B/1.5. 

B/1.6. 

B/ 1.7. 

B/ 1.8. 

B/ 1.9. 

Příloha č. 18 

Požadavky na obsah vybraných dokumentů 

IDENTIFIKAČNÍ A DOKLADOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STUDIE STAVBY 

Základní údaje a doklady o klientovi 

údaje a doklady o klientovi -fyzická osoba I sdružení 

údaje a doklady o klientovi- právnická osoba I sdružení 

údaje a doklady o pověřeném zástupci klienta- fyzické/právnické osobě/sdružení [není-li 

zastupováním pověřen architekt/inženýr (technik) a rozsahu jeho zmocnění 

Údaje a doklady o architektovi/inženýrovi (technikovi) dokumentace 

údaje a doklady obchodní 

údaje a doklady o oprávnění architekta/inženýra (technika), popřípadě jeho spoluautorů nebo 

spolupracovníků 

Charakter území a stavby 

předběžné ověření a posouzení charakteru území a jeho vhodnosti pro požadovaný účel 

předběžné ověření a posouzení požadavků na charakter (typ) stavby a její funkci 

Označení veškerých nezbytných spolupracujících speciálních profesí a zapojení specialistů do 

projektu a přípravy dokumentace 

Označení veškerých nezbytných průzkumů a měření [která bude nutno provést předběžně I 
podrobně I doplňkově] 

Doporučení architekta/inženýra (technika) pro postup při zpracování a projednání následných 

stupňů zpracování dokumentace 

PROJEKTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE NÁVRHUISTUDIE STAVBY 

Souhrnná zpráva 

vstupní údaje o pozemku 

údaje o prověření a posouzení vstupních podmínek d o charakteru pozemku a území 

údaje o prověření a posouzení vstupních podmínek pro zvláště chráněné zájmy, které se k 

pozemkům vztahují nebo se jich dotýkají 

údaje o základní koncepci návrhu urbanistického a architektonického řešení stavby 

údaje o požárně bezpečnostním řešení 

údaje o vlivu stavby na životní prostředí a o předběžné koncepci řešení jeho ochrany 

údaje o nárocích na technické sítě a napojení stavby na dopravní síť a sítě technického 

vybavení 

údaje o nadzemních a podzemních stavbách (včetně sítí technického vybavení) 

zvláštní údaje o stavbách s provozním, výrobním nebo technickým zařízením 

údaje o prověření podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném a 

svážném území 

údaje o prověření požadavků stanovených zvláštními předpisy 
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B/1.10. 

B/1.11. 

B/2. 

B/2.1. 

B/2.1.1. 

B/2.1.2. 

B/2.1.3. 

B/2.1.4. 

B/2.1.5. 

B/2.1.6. 

B/2.1.7. 

B/3. 

B/3.1. 

B/4. 

B/4.1. 

B/5. 

B/5.1. 

B/5.2. 

B/5.2.1. 

B/5.2.2. 

B/5.2.3. 

B/5.2.4. 

B/5.2.5. 

B/5.2.6. 

B/5.2.7. 

B/5.2.8. 

B/5.2.9. 

B/5.3. 

B/5.4. 

B/5.5. 

B/5.6. 

B/6. 

B/6.1. 

B/7. 

B/7.1. 

B/8. 

základní údaje o předpokládaných průzkumech a měřeních, popřípadě vymezení rozsahu a 

obsahu (zadání) částečného vypracování předběžných průzkumů a měření 

popis staveniště 

Stavební část 

technická zpráva a výkresová dokumentace ke koncepci všeobecné stavební části 

základy 

půdorysy 

řezy 

pohledy 

návrh konstrukčního řešení 

vnitřní doprava a dopravní zařízení 

doplňkové výkresy 

Statická část 

koncepce řešení statické části 

Požární ochrana 

koncepce řešení požární ochrany 

Technická zařízení budov [TZB] 

všeobecná koncepce řešení technického zařízení budov 

zásobování vodou a energiemi 

zásobování vodou, kanalizace a požární vodovod 

zásobování plynem 

zásobování teplem, vytápění a chlazení 

vzduchotechnická zarízení 

silnoproudá zařízení a rozvody 

hromosvody 

slaboproudá zařízení a rozvody 

měření a regulace 

elektropožární signalizace (EPS) a požární zabezpečení 

odpadové hospodářství 

technologické plyny 

přípojky jednotlivě podle druhů napojení 

ostatní pozemky a inženýrské objekty a zařízení související bezprostředně se stavbou 

Inženýrské objekty 

koncepce řešení a návrh (odvodnění území, zásobování vodou, zásobování energiemi, 

telekomunikace a řešení dopravy, komunikace) 

Technologická část 

všeobecná koncepce řešení technologické části 

Provedení [realizace/organizace] výstavby 

-···-.. .. --...... ...... ~.·-- ------ ---··· --··-~ .. ---·--~-·--···· ··- ...... ,,, ,,,, , ,,, ...... _,, , , .... ........................ ...... ~ - ·· ··· ···-··~ · -·-·"'------'-'--.. -
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B/8.1. 

Část ll. A 

A/1. 

A/1.1. 

A/1.2. 

A/1.3. 

A/2. 

A/2.1. 

A/2.2. 

A/3. 

A/3.1. 

A/3.2. 

A/3.3. 

A/3.4. 

A/3.5. 

A/4. 

A/4.1. 

A/4.2. 

A/4.3. 

A/S. 

A/5.1. 

A/5.2. 

A/5.3. 

A/6. 

A/6.1. 

A/6.2. 

A/6.3 . 

podmínky pro provádění stavby 

IDENTIFIKAČNÍ A DOKLADOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STAVBY K NÁVRHU NA VYDÁNÍ 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Základní údaje a doklady o klientovi (navrhovateli) 

údaje a doklady o klientovi- fyzická osoba/sdružení 

údaje a doklady o klientovi - právnická osoba/sdružení 

údaje a doklady o pověřeném zástupci klienta- fyzické/právnické osobě/sdružení (není-li 

zastupováním pověřen architekt/inženýr (technik) a rozsahu jeho zmocnění 

Údaje a doklady o architektovi/inženýrovi (technikovi) 

údaje a doklady obchodní 

údaje a doklady o oprávnění architekta/inženýra (technika), popřípadě jeho spoluautorů nebo 

spolupracovníků 

Předmět územního řízení (územního rozhodnutí o umístění stavby) 

údaje a doklady o názvu stavby, jejím obsahu a charakteristice 

údaje o typu stavby a její funkci dle§ 139b stavebního zákona 

údaje o navrhovaném doručování oznámení a rozhodnutí účastníkům řízení[§ 36 odst. 4 SZ) 

údaje o možnosti spojit s územním řízením řízení nutná k umístění stavby [§ 38a SZ) 

údaje o zařazení stavby podle působnosti. stavebních úřadů 

Účastníci řízení (včetně účastníků podle zvláštních předpisů a správců sítí technického 

vybavení) 

údaje, popřípadě doklady o fyzických osobách 

údaje, popřípadě doklady o sdruženích fyzických osob (účastníci podle zvláštních 

předpisů/zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

jsou-li navrhovateli známy 

údaje, popřípadě doklady o právnických osobách (včetně správců sítí technického vybavení, 

nejsou-li dotčenými orgány státní správy, a správci toků) 

Soupis nemovitostí dotčených stavbou, uvedení vlastnických a jiných práv k nim a doklady o 

těchto skutečnostech I výpisy z katastru nemovitostí 

údaje a doklady o katastrálním a pozemkovém určení nemovitostí dotčených stavbou 

údaje, popřípadě doklady o vlastnických a jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům a 

stavbám [dle ustanovení§ 58 odst. 2 SZ) 

údaje o případném nesouhlasu vlastníka pozemku s vydáním územního rozhodnutí 

Podrobné údaje a doklady o území a pozemku I parcele 

podrobné údaje, popřípadě doklady o charakteru pozemku a určení tohoto pozemku k využití 

podrobné údaje, popřípadě doklady o zvláště chráněných zájmech, které se k pozemkům 

vztahují nebo se jich dotýkají 

údaje, popřípadě doklady o napojovacích bodech všech sítí technického vybavení 

-•••••·-------••-••-•••-------.. -•--··--••-•-"-'"--•••~••u-oOO"f''"'~" '''""''"'"''"'""""""- •-.. --.-.. ,. . ... , ···---. -------.-••-• •~'" ·· ··•·····•---··•·"'- •- • !.-- -·• 
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A/6.4. 

A/6.5. 

A/7. 

A/7.1. 

A/7.1.1. 

A/7.1.2. 

A/7.1.3. 

A/7.1.4. 

A/7.1.5. 

A/7.1.6. 

A/7.1.7. 

A/7.2. 

A/7.3. 

A/8. 

A/8.1. 

A/8.1.1. 

A/8.1.2. 

A/3.1.3. 

A/8.1.4. 

A/8.2. 

A/8.3. 

Část ll. B 

B/1. 

B/1.1. 

B/1.2. 

B/1.2.1. 

B/1.2.2. 

údaje, popřípadě doklady o existujících stavbách na pozemcích či v území 

údaje, popřípadě doklady o veškerých provedených (předběžných) průzkumech a měřeních 

Údaje a doklady o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy vyžadovaných 

zvláštními předpisy 

soupis rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popřípadě jiných opatření 

orgánů státní správy, opatřených před zpracováním a v průběhu prací na dokumentaci s 

odkazem na příslušná ustanovení předpisů 

-orgány státní správy na úseku péče o zdravé životní podmínky 

-orgány státní správy na úseku péče o přírodu a krajinu 

-orgány státní správy na úseku péče o kulturní bohatství (orgány státní památkové péče) 

-orgány státní správy na úseku infrastruktury 

-orgány státní správy na úseku dohledu nad bezpečností práce 

-orgány státní správy na úseku územní ochrany, obrany a bezpečnosti 

-orgány státní správy na úseku dohledu nad živnostenským podnikáním 

jednotlivé a souhrnné vyhodnocení rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, 

popřípadě jiných opatření orgánů státní správy, informace o způsobu jejich začlenění do 

předkládaného návrhu [ve struktuře dle A/7.1.] a s odkazem, kdo a kdy s uvedenými orgány 

jednal 

doporučení pro následnou dokumentaci pro stavební povolení nebo pro provedení stavby 

Údaje a doklady o vyjádřeních ostatních účastníků řízení 

soupis vyjádření ostatních účastníků řízení, opatřených před zpracováním a v průběhu prací 

na dokumentaci, aniž se rozlišuje v právním postavení těchto účastníků řízení 

-vlastníci, nájemci sousedních pozemků a pozemků dotčených, popřípadě jiné osoby, jejichž 

jiná práva a právem chráněné zájmy jsou dotčeny (jsou-li navrhovateli známy a lze-li důvodně 

předpokládat jejich účastenství v řízení- pouze fakultativně) 

-sdružení občanů (občanská veřejnost), která jsou účastníky podle zvláštních předpisů (pouze 

fakultativně, je-li účelné je získat) 

-účastníci řízení- orgány územní samosprávy 

-účastníci řízení ostatní- správci sítí technického vybavení a podobně 

jednotlivé a souhrnné vyhodnocení vyjádření ostatních účastníků řízení a o způsobu začlenění 

jejich vyjádření do předkládaného návrhu [ve struktuře dle A/8.1.] 

doporučení pro následnou dokumentaci pro stavební povolení nebo pro provedení stavby 

PROJEKTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STAVBY K NÁVRHU NA VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ O UMÍSTENÍ STAVBY 

Souhrnná zpráva a výkresová dokumentace 

urbanistické a architektonické řešení stavby- popis a výkres; situační výkres současného 

stavu území na podkladu katastrální mapy; koordinační situace stavby 

vyhodnocení podmínek území stavby I splnění zvláštních podmínek využití území anebo 

pozemku 

-údaje o dodržení podmínek využití a uspořádání pozemku/parcely (území) 

-údaje o dodržení podmínek zvláště chráněných zájmů vodohospodářských a péče o přírodu 

~'''''''''''"''~'~··-·- .. ---·•••• •-•••••••·-···-- ·-·· -·---·-·-•• • ••-•••••-••·~••-•••-••••••••••••-- ·-,. ,,, , .,_,,_,ff'''""_',_,,,.,,,,,,,,, ,,, ,,, __ ,,_,,,,,,,,_,,,,,,,,_,, __ • __ , __ _ 
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B/1.2.3. 

B/1.2.4. 

B/1.3. 

B/1.4. 

B/1.5. 

B/1.6. 

B/1.7. 

B/1.8. 

B/1.9. 

B/1.10. 

B/1.11. 

B/1.12. 

B/1.13. 

B/1.14. 

B/1.15. 

B/2. 

B/2.1. 

B/2.2. 

B/3. 

B/4. 

B/5. 

B/6. 

B/6.1. 

B/7. 

B/8. 

Část 111. A 

A/1. 

a krajinu, které se k území a pozemkům vztahují nebo se jich dotýkají 

-údaje o dodržení podmínek zvláště chráněných zájmů památkové péče, které se k území a 

pozemkům vztahují nebo se jich dotýkají 

-údaje o dodržení podmínek ostatních zvláště chráněných zájmů, které se k území a 

pozemkům vztahují nebo se jich dotýkají 

požárně be~pečnostní řešení 

vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

řešení infrastruktury (technického a dopravního vybavení) a napojení stavby na dopravní síť a 

sítě technického vybavení 

nadzemní a podzemní stavby (včetně sítí technického vybavení) 

stavby s provozním, výrobním nebo technickým zařízením 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném a svážném území 

dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy 

dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů 

popis staveniště I celková situace stavby 

podklady pro vytyčení stavby 

členění stavby na jednotlivé objekty 

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před účinky provozu stavby 

během provádění stavby a po jejím dokončení 

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavební (technické) řešení 

technická zpráva a výkresová dokumentace ke stavební části s popisem technického a 

architektonického řešení 

ostatní pozemní, inženýrské a technologické objekty, pokud nejsou součástí výkresů 

samostatných 

Statická část 

Požární ochrana 

Technické zařízení budov [TZB] 

Inženýrské objekty 

odvodnění území, zásobování vodou, zásobování energiemi, telekomunikace a řešení 

dopravy, komunikace 

Technologická část stavby 

Průběh provádění [realizace/organizace] výstavby 

IDENTIFIKAČNÍ A DOKLADOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STAVBY K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ 

POVOLENf 

Základní údaje a doklady o klientovi (žadateli)- dtto ll. A/1.1. až A/1.3 . 
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A/2. 

A/3. 

A/4. 

A/5. 

A/6. 

A/7. 

AíB. 

Část 111. B 

B/1. 

B/1.1. 

B/1.2. 

B/1.2.1. 

B/1.2.2. 

B/1.3. 

B/1.4. 

B/1.5. 

B/1.6. 

B/1.7. 

B/1.8. 

B/1.9. 

B/1.10. 

B/1.11. 

B/1.12. 

B/1.13. 

B/1.14. 

B/1.15. 

B/1.16. 

B/1.17. 

B/1.18. 

~,,_ ..... ..... ............. ____ _ _ 

Údaje a doklady o architektovi/inženýrovi (technikovi) dokumentace/projektu- dtto ll. A/2.1. 

až A/2.2. 

Předmět stavebního řízení (stavebního povolení)- dtto ll. A/3 .1., A/3.2., A/3.3 ., A/3.5. 

Účastníci řízení (včetně účastníků podle zvláštních předpisů a správců sítí technického 

vybavení)- dtto ll. A.4.1. až A.4 .3. 

Soupis nemovitostí dotčených stavbou, uvedení vlastnických a jiných práv k nim a doklady o 

těchto skutečnostech/výpisy z katastru nemovitostí- dtto ll. A/5 .1., A/5.2. 

Podrobné údaje a doklady o území a pozemku I parcele- dtto ll. A/6.1. až A/6.5 . 

Údaje a doklady o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy vyžadovaných 

zvláštními předpisy- dtto ll. A/7.1. až A/7.3. 

Údaje a doklady o vyjádřeních ostatních účastníků řízení- dtto ll. A.8.1. až A.8.3. 

PROJEKTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE STAVBY K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Souhrnná zpráva a výkresová dokumentace 

urbanistické a architektonické řešení stavby- popis a výkres; situační výkres současného 

stavu území na podkladu katastrální mapy (M 1:1000); koordinační situace stavby (dostatečně 

přehledná; obvykle v měřítku 1:500} 

údaje o dodržení zvláštních podmínek pro využití území anebo pozemku (dle vydaného 

územního rozhodnutí) 

-stavební pozemek (území) 

-údaje o dodržení podmínek zvláště chráněných zájmů, které se k území a pozemkům 

vztahují nebo se jich dotýkají 

požárně bezpečnostní řešení 

vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

řešení infrastruktury (technického a dopravního vybavenij a napojení stavby na dopravní síť a 

sítě technického vybavení 

nadzemní a podzemní stavby (včetně sítí technického vybavení) 

stavby s provozním, výrobním nebo technickým zařízením 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném a svážném území 

dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy 

uspořádání a bezpečnost staveniště 

dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle zvláštních předpisů 

dodržení souladu s předchozí dokumentací 

veškeré provedené podrobné průzkumy a měření, jejich vyhodnocení, začlenění jejich 

výsledků do projektu a souvisící dokumentace 

popis staveniště I celková situace stavby 

podklady pro vytyčení stavby 

členění stavby na jednotlivé objekty 

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před účinky provozu stavby 

během provádění stavby a po jejím dokončení 

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

···----·--·--·-···-------~ -- ·····-··· - ... .... ..... ----.. ·· ··- ·· ·····"··'"' ,_,,., ___ "_ ... -----~-----.. ---- ... -·-·-- ----- --- -~---·- ·· ···--·-·····------------······-------------------------
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B/2. 

B/2.1. 

B/2.1.1. 

B/2.1.2. 

B/2.1.3. 

B/2.1.4. 

B/2.1.5. 

B/2.1.6. 

B/2.1.7. 

B/2.2. 

B/2.2.1. 

B/2.2.2. 

B/2.3. 

B/2.3.1. 

B/2.3.2. 

B/2.4. 

B/2.4.1. 

B/2.4.2. 

B/2.4.3. 

B/2.4.4. 

B/2.5.5. 

B/2.5.6. 

B/3. 

Stavební objekty 

technická zpráva a výkresová dokumentace ke všeobecné stavební části s popisem 

architektonického a technického řešení- zpracovává se samostatně pro jednotlivé pozemní 

stavby a objekty, jejich technologické a technické vybavení, včetně přípojek na veřejné sítě, 

pro jednotlivé inženýrské objekty a u technologických staveb též pro technologickou část 

stavby 

-výkresy základů 

-výkresy půdorysů 

-řezy v měřítku shodném s měřítkem půdorysů 

-pohledy 

-výkresy návrhu konstrukčního řešení 

-vnitřní dopravní cesty, zejména výtahy a další dopravní zařízení 

-doplňkové výkresy 

statická část 

-technická zpráva, řešení statiky včetně výkresové dokumentace 

-statický, popřípadě dynamický výpočet 

požární ochrana 

-technická zpráva 

-výkresy systému a zařízení 

technické zařízení budov [TZB] 

-všeobecná technická zpráva a nezbytná výkresová dokumentace k technickému zařízení 

budov [mechanickému TZB a elektrotechnickému TZB] 

-zásobování vodou a energiemi 

• řešení systému zásobování vodou, kanalizace a požární vodovod 

• řešení systému zásobování plynem 

• řešení systému zásobování teplem, vytápění a chlazení 
• řešení systému vzduchotechnických zařízení 
• řešení systému silnoproudých zařízení a rozvodů 

• řešení systému hromosvodů 

• řešení systému slaboproudých zařízení a rozvodů 

• řešení systému měření a regulace 
• řešení systému elektropožární signalizace (EP5) 

-řešení systému odpadového hospodářství 

-řešení systému technologických plynů 

-řešení přípojek jednotlivě podle druhů napojení 

-ostatní pozemní a inženýrské objekty a zařízení související bezprostředně se stavbou 

Inženýrské objekty 

Do této kategorie patří mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a 

hydroenergetické objekty, komunikace vozidlové, pěší, provozní prostranství, odstavné a 

parkovací stání, příprava území, terénní úpravy, zeleň, hřiště, inženýrské sítě (vodovod, 

kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory), vnější silnoproudé a slaboproudé rozvody, 
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B/3.1. 

B/3 .2. 

B/3.3. 

B/4. 

B/4.1. 

B/5. 

B/5 .1. 

B/5.2. 

Část IV. A 

A/1. 

A/1.1 

A/1.2 

A/1.3 

A/2. 

A/2.1 

A/2.2 

Část IV. B 

B/1. 

B/1.1 

veřejné osvětlení a další inženýrské objekty, kt.eré jsou řešeny v samostatné projektové 

dokumentaci v těchto částech : 

technická zpráva 

výkresová dokumentace. 

statické a jiné výpočty 

Technologická část stavby 

technická zpráva a výkresová dokumentace k tech-nologické části 

Průběh provádění [realizace/organizace] výstavby 

technická zpráva k provádění stavby 

výkresová dokumentace 

IDENTIFIKAČNÍ A DOKLADOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Základní údaje a doklady o klientovi 

údaje a doklady o klientovi -fyzická osoba/ sdružení 

údaje a doklady o klientovi - právnická osoba/ sdružení 

údaje a doklady o pověřeném zástupci klienta - fyzické/právnické osobě/sdružení [není-li 

zastupováním pověřen architekt] a rozsahu jeho zmocnění 

Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace/projektu (architektu/inženýrovi/ technikovi) 

údaje a doklady obchodní 

údaje a doklady o oprávnění architekta, popřípadě jeho spoluautorů nebo spolupracovníků 

PROJEKTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Souhrnná průvodní a technická zpráva pro provedení stavby a souhrnná výkresová část 

Průvodní zpráva 

[souhrnné údaje a doklady dokumentující stavbu jako celek se přebírají z dokumentace pro 

stavební povolení s případným upřesněním a vyznačením změn, které vyplynuly ze 

stavebního řízen8 

• přehled podkladů, které se týkají stavby 

• popis stavebního pozemku (území) a údaje o dodržení podmínek zvláště chráněných 
zájmů, které se k území a pozemkům, popřípadě stavbám na nich vztahují nebo se jich 
dotýkají 

• dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy 

• dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy podle zvláštních 
p ředpisů 

• dodržení souladu s předchozí dokumentací 

• veškeré provedené podrobné průzkumy a měření a jejich vyhodnocení s pokyny pro 
provádění stavby [podle okolností stavby: stavebně technický (včetně statického 
posouzení) I stavebně historický I archeologický I restaurátorský I geologický a 
hydrogeologický I geotechnický I biologický I krajinný I energetický audit I EIA] 

• údaje charakterizující objekt a jeho užití I členění stavby na jednotlivé 

• stavební objekty- objekty pozemní I objekty inženýrské I objekty technologické I 
objekty zahradní a krajinné 

~--·"•··----···-~ ........... - ... -......... - ........... ---·-·· .. --.-· .. ····--··-·-"·--·--·····-··-······-.. ·· ............ --.. ········-~~~-
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Bl1.2 

• provozní soubory- stavby s provozním, výrobním nebo technickým zařízením s 
uvedením podrobností řešení náležitostí provozních včetně dopravních I výrobních 

včetně skladovacích I technických I podmínek zkušebního provozu 

• nadzemní a podzemní stavby [včetně sítí technického vybaven~ 

• popis staveniště s uvedením jeho 
• polohy a uspořádání včetně územně technických charakteristik a výškopisného a 

polohopisného určení 

• stanovením podmínek jeho provozu a požadavků na kácení porostů I zábory ZPF a 
PFL I odstraňování staveb, popřípadě provádění trhacích prací I přeložky infrastruktury I 
nakládání zeminou - deponielzemníky 

• podmínky pro provádění stavby na území svážném nebo poddolovaném 

• stanovením podmínek bezpečnosti při provádění stavby I speciální bezpečnostní 
opatření a podmínky součinnosti s koordinátorem pro otázky bezpečnosti při provádění 
stavby 

• podklady pro vytyčení stavby 

• vliv výstavby na okolní pozemky a stavby a ochrana okolí stavby před účinky provozu 
stavby během provádění stavby a po jejím dokončení 

• řešení ochrany sousedních pozemků a staveb během provádění stavby 

• vyhodnocení provedených průzkumů stavebně statického stavu sousedních 
pozemků a staveb s pokyny pro provádění stavby 

• opatření k zajištění ochrany sousedních pozemků a staveb během provádění stavby 
s uvedením údajů o řešení ochrany sousedních pozemků a staveb během provozu 
dokončené stavby (podchycení, zpevnění základů či jiných konstrukcí) 

• opatření k zajištění ochrany sousedních pozemků a staveb během provozu 
dokončené stavby 

• podmínky provádění stavby 

• lhůta výstavby v měsících I termín zahájení a dokončení objektu 

• údaje o případném postupu uvádění objektu do provozu I zkušební provoz 

• způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků I stanovení závazných 
podmínek bezpečnosti práce a podmínek pro technická zařízení prO výstavbu a budoucí 
provoz 

• přehled provozovatelů I uživatelů 

Technická zpráva 

• tvarové a hmotové (estetické) I stavebně technické včetně řešení konstrukce I 
použití stavebních materiálů z hlediska dodržení obecných technických požadavků na 
výstavbu včetně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace I 
dispoziční a provozní I technické a technologické] 

• údaje o dodržení podmínek stavebního řízení 

• vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany včetně podmínek ochrany 
života a zdraví 

• zdroje, dn.:hy, vlastnosti a množství škodlivin 
• podmínky odstranění nebo omezení rizikových vlivů 

• ochrana před znečištěním 

• zneškodňováníodpadů 

• pevných 

• emisí a dalších plynných odpadů (riziko ionizujícího záření) 

• ochrana před hlukem a vibracemi -technická opatření před účinky hluku a vibrací 

• údaje o účincích světla -denním osvětlení I umělé osvětlení I podmínky oslunění 

• údaje o ochraně vodních zdrojů v území a ochraně před působením vody- agresivní 
podzemní vody 

• údaje o infrastruktuře (dopravním a technickém vybavení) a o napojení stavby na 
dopravní a technické sítě - včetně údajů o napojovacích bodech všech infrastrukturních 

·-........................ -.--.. ·-···-· .... ..... ......... .. _ ....... .. ......... _ ..... _ .. _ ........ __ . ., .......... _ .. ...... - ..... - ............. , ........ ,,,, , .......................... ·---
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B/1.3 

sítí 

• vodní hospodářství 

• energie a zásobování energiemi 

• spoje 

• doprava (včetně parkování) 

• řešení vnitřní dopravy stavby 

• požárně bezpečnostní řešení stavby 

• zvláštní požadavky na zajištění bezpečnosti v případech staveb se zabudovaným 
jaderným zařízením 

• [textová část dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samostatně pro 
jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské), popřípadě provozní (technologické) 
soubory, pokud se ve stavbě vyskytujO 

Výkresy dokumentace souhrnného řešení 

[souhrnné výkresy dokumentující stavbu jako celek se přebírají z dokumentace pro stavební 

povolení s případným upřesněním a vyzn2čením změn, které vyplynuly ze stavebního řízenn 

• zastavovací a vytyčovací plán (celková situace stavby) s vyznačením 

• hranic pozemků a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí včetně 
sousedních pozemků, sto:ívajících staveb na nich 

• vazeb (účinků) na stávající objekty v sousedství (na okolí) 

• ochranných pásem, chráněných území, popřípadě dalších limitujících podmínek 
využití území, včetně ploch odnímaných ze zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa s rozlišením trvalého a dočasného záboru 

• rozsahu staveniště, popřípadě dalších nezbytných opatření v území 

• polohopisného a výškopisného vyznačení stavby a jejich objektů v systému Balt p. v. 

• rozměrů a polohy jednotlivých objektů stavby 

• výškových kót upraveného terénu a prvních podlaží objektů v systému Balt p.v.a 
vyznačení světových stran 

• navrženého zastavění, obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště 

• ochranných pásem, jakož i hlukových pásem infrastrukturních [dopravních a 
technických] 

• dalších údajů nezbytných pro provedení stavby [dle struktury určené pro stavební 
povolenn 

• koordinační plán 

• se zakreslením navrhovaných objektů 

• se zakreslením obvodu pozemku navrhované zástavby včetně 

• s kótově určenými odstupy od hraníc pozemků a od sousedních staveb 
• s polohopisným a výškopisným kótováním stavby a jejich objektů- výškové kótování 

musí obsahovat vazbu na nadmořskou výšku ve výškovém systému Balt p. v. 

• se zakreslením dotčených ochranných pásem nebo chráněných území 
• se zakreslením stanovených záplavových území 

• se zakreslením veškerých předmětů veřejných zájmů a ochrany, například 
chráněných přírodních území, výtvorů a objektů (památné stromy) I nalezišť I památkově 
chráněných objektů 

• a ploch/území 

• se zakreslením objektů určených k odstranění 
• se zakreslením porostů určených k vykácení 

• s vyznačením stávajících inženýrských dopravních a rozvodných sítí v území podle 
údajů poskytnutých příslušnými vlastníky nebo správci a s vyznačením napojení na 
infrastrukturní sítě 

• a zařízení na sítích, popřípadě na zařízení samostatná [dopravní infrastruktura, 
technická infrastruktura) 

• s určením technologických a jiných rozvodů k výsledné zástavbě území 

__ ... ____________ ,,__ ______ .....,,_,, , .................. _, __________ ,.. ______________________ ..._,,,.._ .. ", ____________ ", ___ ... _, ....... ,,,_,,,, ..... , _ __________________ _ 
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--------------------------------------------------------------------------------

B/2. 

B/2.1. 

B/2.1.1 

B/2.1.1.1. 

B/2.1.1.2 

• s vyznačením úprav nezastavěných ploch a plochy, které budou ozeleněny 

• s vyznačením rozsahu a uspořádání staveniště 

• grafické členění na objekty a provozní soubory 

• [výkresová část dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samostatně pro 

jednotlivé stavební objekty (pozemní a inženýrské). popřípadě provozní (technologické) 

soubory, pokud se ve stavbě vyskytujn 

Stavební objekty 

• společné zásady pro zpracování projektové dokumentace- textová část 

• technické zprávy 

• se zpracovávají ve stejné skladbě a členění jako v dokumentaci pro stavební 
povolení 

• zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a odchylky oproti dokumentaci pro 
stavební povolení [pokud provedení takových odchylek právní předpisy připouštěin 

• zdůvodňují a zpřesňují tvarové, hmotové a barevné, technické a technologické, 
konstrukční a materiálové, popřípadě dispoziční a provozní řešení 

• stanovují případné zvláštní podmínky pro provádění, rr.ontáž nebo technologické 
postupy, ropřípadě upozorňují na požadavky klienta na změnu stavby před jejím 
dokončením 

• výpočty se zpracovávají v kontrolovatelné formě a předkládají se v době a rozsahu, 
které stanoví jako podmínku stavební úřad nebo které vyplynou z požadavku 
autorizovaného inspektora; výpočty jsou povinnou součástí dokumentace a musí být 
uchovány u architekta (projektanta) 

• společné zásady pro zpracování projektové dokumentace- výkresová část 

• výkresy se zpracovávají v měřítku přiměřeném jejich účelu 

• výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité 
konstrukce (prvky), popřípadě na konstrukce (prvky) atypické nebo nenorrilové, na které 
klade architekt (projektant) zvláštní požadavky a které je nutné při J}rovádění stavby 

respektovat; neobsahují všal< podrobnosti dodavatelské {realizační/výrobní a dílenské) 
dokumentace 

• legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu, a to o údaje, které nelze vyjádřit 
graficky 

• výkresy musí být opatřeny razítkem s identifikačními údaji architekta (projektanta), 
stavebníka (investora )a musí být opatřeny autorizačním razítkem architekta 
(projektanta) 

Pozemní objekty 

Architektonicko-stavební část -technická zpráva 

• řešení doplněné o výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů 

• tvarové, hmotové a barevné I umělecká díla 

• technické a technologické 

• konstrukční a materiálové 

• dispoziční a provozní včetně řešení vnitřní dopravy [dle charakteru stavby též s 
přihlédnutím k požadavkům na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace] 

• 
• 

popis nezbytném rozsahu doplňující a specifikující jednotlivé výkresy 

půdorysů 

• řezů 

• pohledů 

• stavebních detailů 

SlrJna ll (celkem 32) 



Příloha č. 18 

Bl2.1.1.3 

812.1.1.4 

• výrobků 

výkazy výměr [řadí se po jednotlivých částech stavby s odvoláním na popis části stavby 

(položky) v textové části; výkazy výměr jsou podkladem pro jejich podrobné vypracování v 

dokumentaci pro výběr dodavatele] 

• nosné konstrukce (základy, vodorovné konstrukce, svislé konstrukce, schodiště, 
střechy) 

• kompletační konstrukce (obvodové pláště, výplně otvorů - okna I dveře I vrata I 
výkladce I celoplošné zasklení I světlíky, střešní pláště, dělící konstrukce, podhledy, 
podlahy, obklady) 

• k<mstrukce technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, plynovod, zásobování 
teplem, vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chladem, silnoproudé rozvody, 
měření a regt.:lace, vnitřní slaboproudé rozvody, bleskosvody) 

• konstrukce vnitřního vybavení (interiér) 
• konstrukce vnějšího vybavení objektu (venkovní, zahradní a sadové úpravy, 

chodníky, zpevněné plechy, opěrné stěny, oplocení, drobná architektura) 

• jednotlivé výměry mají uvedeno 

• číslo položky 

• p0pis položky 
• měrnou jednotku 
• množství.jednotek zaokrouhlené na.jedno desetinné místo; výkaz výměr umožňuje u 

jednotlivých p_otožek doplnit cenu měrné jednotky s uvedením DPH a celkové částky; 
doporučuje se zpracovat tabelárně s možností dílčkh součtů] 

specifikace technic1<ého a u~ivatelského st.andardu objektů 

[specifikace technickVch a uživatelských stanclé!rdů jsou podkladem pro jejich podrobné 

vypra~ování v dokumimtaci pro výběr do!Oiavatele; stavebně-technické specifikace jsou 

podkladem pro výb"ěr variant řešení konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů a jsou 

závazným dokumentem smluvního vztahu mezi účastníky výstavby- ve výběrovém řízení 

slouží k porovnávání·a reálnému stanovení nabídkových cen, transparentnosti výběrových 

řízení a snadné kontrolovatelnosti nákladů) 

• zemní práce (výkopové práce, násypy a zásypy, přeprava materiálu) 

• základy (základové konstrukce, úprava podlož0 

• nosné konstrukce 
• komplexní konstrukční systémy 
• svislé nosné konstrukce (zděné konstrukce, betonové a železobetonové konstrukce, 

ocelové konstrukce, dřevěné kcnstrukce, kamenné konstrukce, kombinované 
konstrukce) 

• vodorovné nosné konstrukce (keramické stropní konstrukce, železobetonové stropní 
konstrukce, ocelové stropní konstrukce, dřevěné stropní konstrukce, kombinované 
stropní konstrukce) 

• předsazené konstrukce (balkóny, lodžie, arkýře, rizality) 
• střešní nosné konstrukce (krovové a jiné konstrukce, nosné konstrukce 

víceplášťových střech [materiálové varianty]) 

• schodiště- nosné konstrukce [materiálové varianty] 

• kompletační konstrukce 

• obvodové fasádní pláště Uednovrstvé fasády, kontaktní skládané fasád ní pláště, 
nekontaktní skládané fasádní pláště, zateplovací fasád ní systémy pro rekonstrukce, lehké 
obvodové pláště, dvojité fasád ní pláště) 

• spojovací pergoly 

• zimní zahrady 
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Bl2.1.1 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

stínící fasádní elementy 

střešní pláště Uednoplášťové ploché střechy, víceplášťové ploché střechy, pláště 
šikmých a strmých střech [materiálové varianty)) 

výplně otvorů [včetně materiálových variant) (okna, dveře, vrata, výkladce, 
celoplošné zasklení, světlíky) 

klempířské konstrukce 

systémy odvodnění střech - plochých I šikmých I strmých 

dělící konstrukce (pevné příčky, montované příčky, přestavitelné příčky, prostorové 
(skříňové) příčky) 

obkladové konstrukce- vnější obklady [materiálové varianty) 

podhledové kons.trukce [vnější I vnitřnn 
skladby podlah (těžké plovoucí podlahy, lehké plovoucí podlahy, nulové podlahy, 

montované (dvojité) podlahy) 
izolace (tepelné izolace, hydroizolační systémy, akustické izolace) 

zámečnické konstrukce 
truhlářské konstrukce 

konstrukce technického zařízení budov 

vodovod - vnitfní rozvody I zařizovad předměty I vodoměry 
kanalizace - vnitřn.í rozvody I zařizovací předměty 
plynovod- vnitřní rozvody I spotřebiče I plynová zařízení kotelen/ plynoměry 

zásobování teplem (~droj tepla -kotelny I výměníkové stanice I strojovny ÚT, vnitřní 
rozvody- materiál I upevnění I izolace I nátěry I ko-mpenzace, otopná tělesa) 

vzduchotechnika a klimatizace (vzduchotechnická zařízení, jednotky, 
vzduchotechnické potrubí- materiál I upevnění I izolace I nátěry, příslušenství- čerpadla 

I měřiče I regulační ventily) 
zásobování chladem (chladící zařízení, chladící potrubí- materiál I upevnění I izolace 

I nátěry I kompenzace I příslušenství- čerpadla I měřiče I regulační ventily) 

silnoproudé mzvody (světelné a zásuvkové okruhy- vypínače I zásuvky I ovladače, 
rozvaděče, trafostanice) 

měření a regulace- technologické celky (vzduchotechniky, ústředního vytápění, 
chlazení, zdravdtechniky, automatický systém říiení (ASŘ) 

vnitřní slaboproudé rozvody (telefonní rozvody (JTS), datové a počítačové sítě (PC), 
domácí telefony, elektrická požární signalizace (EPS)- rozvody I hlásiče I vybavení 
ústředny, rozvody televizního signálu (STA), elektronický zabezpečovací systémy (EZS), 
kontrola vstupu (ACCES), rozhlas, orientační, informační a kamerový systém (CCTV) 

bleskosvody Uímací soustava, uzemňovací soustava) 

konstrukce vnitřního vybavení budov (interiér)- vestavěné vnitřní vybavení, volné 
vnitřní vybavení 

konstrukce vnějšího vybavení budov (venkovní, zahradní a sadové úpravy, chodníky, 
zpevněné plochy, opěrné stěny, oplocení, drobná architektura) 

Architektonicko-stavební část -výkresy 

vytyčovací výkres objektu s údaji o použitém souřadnicovém a výškopisném systému, 

napojení na souvisící inženýrské sítě a vyznačení terénních úprav 

• výkresy základů v měřítku 1:100, 1:50 a větším 

• systém založení 
• tvary základových konstrukcí s vyznačením revizních šachet a míst vstupů přípojek 

včetně výškového vyznačení těchto vstupů 

• výšky původního a upraveného terénu v rozích objektu 

• způsob provedení opatření proti vodě nebo zemní vlhkosti, rozsah a druh izolace, 
popřípadě drenážní systém 

• výkresy půdorysů v měřítku 1:100, 1:50 nebo větším 

• jednotlivých podlaží 
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• základní rozměry rozhodujících vnitřních prostorů (místností) 

• základní rozměry hlavních (nosných) konstrukcí 

• výškové kóty podlaží (u půdorysu prvního nadzemního podlaží s vyznačením 
výškových kót +1-0) 

• výškové kóty přilehlého terénu v absolutní nadmořské výšce v systému Balt p. v., 

• označení místností 

• rozměry otvorů 

• zakreslení rozhodujících zařizovacích předmětů a dále legendu s uvedením ploch 
místností I účelu místností I druhu podlah I rozsahu obkladů I úpravy povrchů 

• konstrukce střechy (popřípadě samostatně řešení krovu) 
• polohu okapů a svodů 
• vnitřní dopravní cesty, zejména výtahy a další dopravní zařízení- výkresy systému a 

zařízení ve stejném měřítku jako ostatní půdorysy a řezy, pokud tato zařízení nejsou 
součástí technoJogic;kého zařízení stavby 

• dopravní řešení včetně vyznačení lokalizace strojoven výtahů, popřípadě s 
vyznačením 

• půdorysů Uestliže toho povaha a účel stavby vyžadují) 
• řezů Ue.stlíže toho povaha a účel stavby vyžadují) [z výkresů musí být zřejmé, že 

návrh splňuje požadavky vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) 

• ře1:y v měřítl<u shodném s měřítkem půdorysů, zpravidla 1:100 nebo 1:50 a větším 
obsahujíCí vyznačení 

• osaieFIÍ objektu v terénu nosných konstrukcí 

• základů 

• výškových kót jednotlivých podlaží I říms/ hřebenů střech I vstupů 
• V'{šek upJ!Jvenél1q ter:éfl.U;'4:t-i!Žii!J1Ý-ch k výšce úrovně prvního nadzemního podlaží (k 

výšc.e.JliVOiho ·rr~~zemnJ.h!il podhržhe v:ztá.hne nadmořská výška v systému Balt p. v.) 

• pr.á~~hpůvodnlho .terénu 
• hladina podzemní vody 

• v řezech obytných s.t<Jveb je třeb.a vyznačit 

• přilehlý ~erén:scuve.(:lením výskavých kót do vzdálenosti min. 3 m od obvodu stavby 
pro posuzováQívýškovéiJrovně podlahy obýtných místností podle obecných technických 
požadavků na výstavbu. 

• řez sousedním objéktem Aebo;jehó příslušnou částí [aby byla postižena statická 
problematika, můze-lí ovlivnit nebo může·lí být ovlivněn navrhovaný objekt sousedním 
objektem) 

• [počet a vedení řf!!ZŮ se určí tak, aby bylo zřetelně specifikováno výškové členění 
objektu; pří kótování přilehlého terénu a stavby je třeba vycházet ze skutečného stavu 
(výškový systém Balt p. v.)) 

• pohledy zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50, popřípadě větším 

• hlavní strany objektů s vyjádřením 
• tvarové architektonické řešení 

• vztah k sousedním objektům 

• druh povrchové úpravy a její barVu 

• tvary všech prvků (architektonických článků) 
• tvary částí technických zařízení objektu, které ovlivňují architektonický výraz objektu 

• výkresy návrhu konstrukčního řešení v měřítku zpravidla 1:100 nebo 1:50, popřípadě 
větším a obsahující výkresy 

• krovu 

• stropních konstrukcí 

• důležitých nosných prvků 

• výkresy stavebních detailů v měřítku nezbytném pro konečné určení podmínek pro 
jejich provedení, a to až v- měřítku 1:1, zejména 

• kompletační konstrukce- návaznosti 

• skladby 

•--•••••-•••··-·· ---· ··- --__,.,.. .. ,., •• __ ,_,,,,.,,,,,,u, _____ , ___________ ______ ,,_,,, _____ , , _____ , ,,, .•.•.•• ,,,,, ,,,, ,,,._,_ .. , _____ ,,,, ____ ,. ........ ,.,., ________ _ 
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B/2.1.2 

B/2.1.2 

• izolace- vodotěsné, tepelné, akustické 

• dilatace 

• koordinační detaily technického zařízení budov 

• dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části [zpracovávají se 
obdobně jako dokumentace strojů a zařízení technologické části] 

• výkresy atypových a nenormových výrobků v měřítku nezbytném pro konečné 
určení podmínek pro jejich provedení, a to až v měřítku 1:1, zejména 

• výrobků lehké prefabrikace 

• truhlářských 

• zámečnických 

• klempířských 

• [výkresy typových staveništních prefabrikátů, typových nebo v postačující míře 
normalizovaných výrobků 

• a podobně jsou součástí dodavatelské (realizačn í/výrobní a dílenské) dokumentace] 

Stavebně konstrukční část [zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné 

konstrukce] -technická zpráva 

• popis nosného systému stavby s udáním rozpětí hlavních dimenzí a technologií 
stavby 

• základní úoaje o zatíženích 
• použité materiály konstrukce s upozorněním na zvláště exponované části 
• popřípadě koncept řešení protipožární ochrany [u změn staveb (nástavby I přístavby 

I opravy I rekonstrukce) se ve zvláštní části technické zprávy dokládá] 
• popis a vyhodnocení nosné čiisti stávající konstrukce 
• stanovení technologických postupů při odstraňování nebo oslabování stávajících 

konstrukcí a částr staveb, které mohou mít vliv na statiku stavby 
• bourání nebo podchycování staveb 
• zpevňování konstrukCí 
• podrobný staticky výpočet [zpracovává se podle společných zásad a] obsahuje 

• prín~odní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující 
základní koncept řešení konstrukce a rozdíly proti předběžnému výpočtu ve stadiu 
stavebního povolení 

• použité normy, literaturu a další podklady 
• základní údaje o materiálech a technologiích 
• statické schéma konstrukce 
• rekapitalaci všech zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a 

součinitelů kombinace 
• výpočetní modely, výpočetní schéma a údaje o použitých výpočetních programech 
• návrh a posouzení všech hlavních nosných prvků 
• výpočet účinků na základy 
• návrh a posouzení všech hlavních detailů rozhodujícím způsobem ovlivňujících 

bezpečnost konstrukce 
• návrh a posouzení montážních styků [ve statickém výpočtu jsou vhodně uplatněny 

výpisy vstupních a výstupních sestav strojních výpočtů, dále jsou jasně deklarovány 
vstupní soubory; zpracovatel má povinnost archivovat elektronické formy vstupních 
souborů a na požádání je v kopii předat zákazníkovi, stavebnímu úřadu, popřípadě 
autorizovanému inspektorovi] 

Stavebně konstrukční část- výkresová část 

• přehledné dispoziční půdorysné výkresy nosné konstrukce v měřítku 1:100, 
výjimečně v měřítku 1:200 včetně nezbytných ř ezů a pohledů [z výk resů musí být ja s n ě 
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B/2.1.3 

B/2.1.3.1 

B/2.1.3.1 

B/2.1.3.2 

identifikovatelný použitý profrl) 

• detaily rozhodujících styků, kotvení a podobně 

• v měřítku 1:25, 1:20, 1:10, (1:5, popřípadě větším) 

• přehled zatěžovacích údajů na základy 

• výkresy závazných rozhodujících detailů minimálně v měřítku 1:20 

• kotevní plány a zatížení na základy 
• výkresy atypické výztuže a výpis výztuže [nejedná-li se o prefabrikáty a typová 

řešení, jejichž výkresy a výpisy jsou součástí realizační/výrobní a dílenské dokumentace) 

Požární ochrana 

stavební konstrukce - technická zpráva 

• posouzení a výpočet pmžární odolnosti navrhovaný.ch stavebních konstrukcí v 
návaznosti na protokoly ze zkušeben a u ocelových nosných konstrukcí na výpočet 
tvarového součinitele 0/A 

• stanovení technických parametrů včetně všech detailů použitých materiálů a jejich 
aplikace [jsou zde zpracovány veškeré změny, ke kterým došlo od schválené projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení, pokud právní předpis, popřípadě vydané správní 
rozhodnutí takový postup připoušlij 

• návrh protipožárních ochran stavebních konstrukcí včetně st<movení 
• eventuálních výpočtů požární odolnosti 

• technologie pro ·J?lrl)vedení a realizaci 

stavební konstrukce-· )lýkresová část 

• p~dorysy Jednotlivých po4Jiaží 
• řezy objektu se zakreslením jedpotlivýc,h požárníeh úseků 
• vyznačení požadávků na požár:ní odolnost"jedriotlivých stavebních prvků; u 

jednotlivých stavebních prvků zakn:slení a označení použití materiálu na zvýšení požární 
odolnosti včetně dimense (tloušťky) 

systémy stabilního hasicího zařízení (SHZ) -technická zpráva 

• popis rozsahu instalace SHZ a jeho návaznosti 
• a napojení na systém řešení požární bezpečnosti stavby 
• popis použitého systému SHZ včetně teéhnitkého popis11 jednotlivých komponentů 

SHZ, zejména trysky, rozvody, čerpadla, přípojná potrubí 

• požadavky na zásobování požární vodou, eventuálně jiného hasebního média a na 
situování strojovny SHZ a jejich vybavení [výpočty se zpracovávají v souladu s projekčními 
předpisy (například ČAP CEA 4001)] 

• v rámci výpočtové části se provádí hydraulický výpočet I výpočet objemu vody pro 
vyčerpatelný a nevyčerpatelný zdroj vody 

• popis a požadavky na napojení celého systému SHZ na zdroje energie instalované 
výkony 

• povrchová úprava a barevné řešení celého systému 

• požadavky na ovládání navazujících požárně bezpečnostních zařízení včetně 
požadavků na zpoždění spuštění systému a dalších nezbytných opatření 

• požadavky na vzájemnou funkční slučitelnost systému SHZ a EPS 

• popis způsobu provedení elektroinstalace systému (použité kabely, úložné 
konstrukce) 

• [požadavky na kabeláž dle IEC 60331 a ČSN IEC 332-3] 

• stanovení podmínek a náležitostí provozu a užívání systému [určení osoby 

-····----. ..... ---····-··--·····-----· .. ········-·-··-···-······-····· -····-······ -·-·· .. -----·-········· .. ,, ........... ____ ,, ____ , ______ ,.,., ... _.,,_ ........ .,. ___ ..... _, .... _. 
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B/2.1.3.2 

B/2.1.3.3 

B/2.1.3.3 

zodpovědné za provoz SHZ a stanovení termínu a způsobu revizí] 

• stanovení způsob uvedení celého systém ll SHZ do provozu 

• bezpečnostní pokyny pro provoz systému stabilního hasicího zařízení (SHZ) 

systémy stabilního hasicího zařízení (SHZ)- výkresová část 

• půdorysy jednotlivých podlaží objektu včetně rozmístění jednotlivých sprinklerových 
hlavic se zakreslením 

• rozvodů včetně jejich popisu, způsobu zavěšení, popřípadě zakótování 

• všech ovládacích prvků a komponentů 
é půdorys sprinklerové stanice se zakreslením 

• dispozičního členění 

• všech sekčních a evládacích ventilů [zde se rovněž zakreslují pozice požárních 
čerpadel a kompresorů, doptňovacích čerpadel a umístění vyčerpatelného zdroje vody 
{tlakové nádrže)] 

• schéma rozvodu ve sprinklerbvé stanici i v chráněném prostoru 

• schéma propojení rozvaděčů a napojení jednotlivých podružných rozvaděčů včetně 
vyznačení rozvodných tras 

• řezy objektem, ze kterých jsou patrny polohy 

• a umíst2ní jednotlivých hlavic stabilního hasicího zařízení (SHZ) 

• blokové schéma rozvodu~ ze kterého je zřejmé 
• počet větví rozvodu 

• ppčet ~rysek 

• typy trysek včetně spouštěcích (otevíracích) teplot 

• vyznačení způsobu a návaznosti SHZ na další požárně bezpečnostní zařízení 
• svorkové schéma ovládací ústředny SHZ včetně vyznačení míst s osazením prvků 

přepěťové ochrany 

zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) -technická zpráva 

• popis rozsahu a napojení systému ZOKT na systém řešení požární bezpečnosti stavby 

~ rozdělení objektu do kouřových se.kcí a výpočet odvětrání objektu v případě požáru 
a zajištění dostatečného přívodu vzduchu ve spodní třetině objektu 

• popis použitého systému ZOKT včetně technického popisu jednotlivých komponentů 
ZOKT 

• a jejich ovládání 

• popis a požadavky na napojení ZOKT na zdroje energie a instalované výkony 
(baterie) 

• požadavky na ovládání navazujících požárně bezpečnostních zařízení 

• požadavky na vzájemnou funkční slučitelnost systémů ZOKT, SHZ a EPS 

• popis způsobu provedení elektrické instalace- použité kabely z hlediska zajištění 
funkčnosti 

• a šíření plamene po povrchu [dle IEC 60331 a ČSN IEC 323-3) 

• nároky na investora z hlediska zajištění provozu systému ZOKT [určení osoby 
zodpovědné za provoz ZOKT a stanovení termínu a způsobu provádění revizn 

• bezpečnostní pokyny pro provoz systému ZOKT 

zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) -výkresová část 

• půdorys střechy s vyznačením 

• kouřových sekcí 

• kouřových klapek, popřípadě ventilátorů 

• půdorys podlaží objektu, ve kterém budou vyznačeny 
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Přnoha č 18 

B/2.1.3.4 

B/2.1.3.4 

B/2.1.4 

B/2.1.4.1 

• jednotlivé kouřové sekce 

• umístění ovládacích skříněk ZOKT, popřípadě 

• spouštěcích tlačítek 

• blokové schéma elektrického zapojení systému ZOKT 

• zakreslení umístění ovládacích ústředen ZOKT 
• řezy objektem, ze kterých je patrno spuštění kouřových zástěn oddělujících kouřové 

sekce 

• vyznačení způsobu a návaznosti ZOKT na další požárně bezpečnostní zařízení 

vzduchotechnika (VZT)- technická zpráva 

• [projektová dokumentace vzduchotechnického zařízení pro provedení stavby tvoří 
samostatnou část dokumentace, kterou zpracovává specialista; součástí řešení 
projektové dokumentace pro provedení stavby VZT z hlediska požární bezpečnosti staveb 
je instalace požárních klapek ve vzduchotechnickém potrubí, případně požární izolace 
potrubí v návaznosti na členění stavby do požárních úseků - musí zde být uvedeny 
požadavky na požární odolnost a provedení klapek ve vzduchotechnickém potrubí včetně 
ovládání těchto klapek] 

• použité typy klapek ve vzduchotechnických rm:vodech a požadavky na jejich požární 
odolnost 

• popis umístění požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech a jejich ovládání 
·• poža~avky na montážní firmy provádějící montáž vzduchotechnických klapek 

• protokoly a certifikáty k použitým požárním klapkám 
• požadavky na revize[ v samostatné části dokumentace provedení stavby je nutno 

stanovit logi~ké návaznosti pqžárně bezpečnostníCh zařízení, a to 

• elektrické požární signalizace 
• stabilního hasicího zařízení 

• zařízení pro odvod kouře. a tepla 

• ovládání vzduchotechnického zařízení 
• ovládání požárních, uzávěrů 

• ovládání nouzového osvětlení 

• ovládání dalších zařízení požární ochr-any (u:~:avírání ventilů, rozhla~u pro evakuaci 
osob, atd.);[požadavky z řešení logických návazností požárně bezpečnostních zařízení je 
nutno při zpracovávání trvale konzultovat a předkládat ostatním členům projekčního 
týmu a sledovat, zda tyto požadavky požární bezpečnosti jsou koordinovány a 
zapracovány do části projektů jednotlivých profesij 

vzduchotechnika (VZT)- výkresová dokumentace 

• půdorysy a řezy objektem se zakreslením 

• požárních úseků 

• rozvodů vzduchotechnického zařízení 
• zakreslení požárních klapek při průchodu požárně dělicími konstrukcemi 

Technická zařízení budov 

vodovod vnitřní- technická zpráva 

• bilance potřeby vody SV, TUV a PV, 

• popis měření odběru vody a její požadované úpravy (fyzikální, chemické či 
biologické) 

• popis (tlakových poměrů vodovodu, čerpacích zařízení, posilovacích zařízení) 

• popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými 

····- .. - .... _____ ,. ., .. , ____ ..... _.,_"_", ________ ~_ 
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Přfloha č. lB 

B/2.1.4.1 

B/2.1.4.2 

B/2.1.4.2 

parametry a technologickými postupy 

• popis a podmínky připojení na veřejné či místní vodovodní sítě 

• u požárního vodovodu (suchovodu)- systém rozvodu, strojního vybavení, 
navrhovaný systém zařízení na podkladě zadání a spolupráce specialisty pro požární 
ochranu 

• požadavky na případnou etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

• přehled závazných a doporučených ČSN [popřípadě vyhlášek, závazných předpisů a 
zákonů) 

vodovod vnitřní- výkresová část 

• výkresy systému a zařízení vodovodu [půdorysy jednotlivých podlaží podzemních i 
nadzemních) v měřítku 1 : 100, nebo 1: 50 dle rozsahu stavby 

• základní schémata bez měřítka 

• rozvinuté řezy či axonometrická schémata hlavních horizontálních rozvodů zpravidla 
podzemní podlaží v měřítku 1 :100 nebo 1:50 [mohou být nahrazena výškově 
okótovanými půdorysnými trasami vodovodu) 

• stoupací potrt,~bí vodovodu v měřítku 1:100, 1:50 s napojením na rozvody 

• výkres fakturačního měření odběru vody 

• v měřítku 1:50 

• trasy rozvodů včetně napojení na místní sítě 

• dispoztcnf umístění Jednotlivých zařízení v jednotlívých podlažích s popisem a 
dimenzemi 

• horizontální potrubí s DN potrubí s vyznačením dimenzí a legendou pro druh média 
• st0upacf·potrubí s vyznačením 

• dimenzí 
• napojení zařtzovadch předmětů 

kanalizace ~ technická zpráva 

• . bilanci potřeby vody SV, TUV a PV 

• popis čerpacích zařízení 

• popis technického řešení kanalizace 
• popis použitých materiálů s určenými parametry a technologickými postupy 

• výpočtové množství vypouštěných {splaškových a jejich úprava a případné zdržení 
{retence) před vyp0uštěním, dešťových, průmyslových odpadních vod a jejich úprava a 
případné zdržení {retence) před vypouštěním) 

• popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě 

• popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení 
• soupis požadavků na jiné profese 
• případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 
• přehled závazných a doporučených ČSN [popřípadě vyhlášek, závazných předpisů a 

zákonů} 

kanalizace -výkresová část 

• výkresy systému a zařízení kanalizace [půdorysy jednotlivých podlaží podzemních i 
nadzemních, střechy, popřípadě základů) v měřítku 1:100 nebo v měřítku 1:50 [dle 
rozsahu a charakteru stavby) 

• základní schémata bez měřítek 

• podélné řezy horizontálních rozvodů -zpravidla podzemní podlaží- podélné řezy 
kanalizace 

• v měřítku 1:100 nebo 1:50 [řezy nahrazují výškově okótované půdorysy kanalizace] 

,._ .................... ·-··· ·· ···-~·····--~-·-···· ··-··--·-··-····-·--·-··-· ·-·----------·· ,, ......... , .... _" __ ,,, --··--..................... -·-·-·---
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Přiloha č. 18 

Bl2.1.4.3 

Bl2.1.4.3 

• stoupací potrubí kanalizace v měřítku 1:100, popřípadě v měřítku 1:50 

• trasy ležatých rozvodů včetně zejména 

• míst napojení kanalizace na vnější sítě 

• revizních šachet 

• zpětných klapek 

• základní schémata kanalizace, a to 

• podélné řezy kanalizace 

• výškové uložení v m.n.m. nebo v absolutních výškách ve vztahu k_ O 
• dispoziční umístění jednotlivých zařízení v jednotlivých podlažích s popisem a 

dimenzemi 

• horizontální potrubí, DN potrubí s vyznačením sklonů, dimenzí a odvětrání 
• stoupací potrubí s vyznačením dimenzí a napojením zařizovacích předmětů 

plynovod -technická zpráva 

• druh a tlak plynového média 

• provozní tlak média 

• bilanci spotřeby plynu 
• popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace včetně 

uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení 

• popis technického řešení (popis s,chéma) a t(asy ply.novodu v objektu 

• popis strojního zařízení I spotřebičů - a doregulace plynu u spotřebičů I plynového 
zařízení kotelny I umístění hlavních uzávěrů plynu I trasy 

• podmínky připojení na -plynovodní síť v so~;~ladu se závazným stanoviskem 
plynárenského Závodu (doporučuje se doložit '/ÝpO:ěet. ~tJ.akovýeh -~trát 

• a dimenzování plynovodu) 

• popis plynových spotřebičů v rozdělení dle (parametr.ů :přJk.enu (do 50 kW a nad 50 
kW), propojení na instalaci plynovodu) 

• předběžný soupis základního zařízení 

• soupis požadavků na jiné profese (stavební, statika, elektro, MaR a podobně) 
• přehled závazných a doporučených ČSN [popřípadě vyhlášek, závazných předpisů a 

zákonů] 

plynovod - výkresová část 

• výkresy půdorysů tras plynovodu jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, 1:50 
• základní schém2ta plynovodu bez měřítka 

• stoupací potrubí plynovodu v měřítku 1:100, 1:50 

• výkres fakturačního měření a regulace odběru plynu v měřítku 1:50 
• výkres strojního vybavení plynové kotelny 

v měřítku 1:50 

• rozvinuté řezy, popřípadě axonometrické schéma plynovodu v měřítku 1:50, 1:100 
• trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě 
• základní schéma plynovodu 
• rozvinuté řezy plynovodu 

• dispoziční řešení jednotlivých zařízení v jednotlivých podlažích s popisem a 
dimenzemi 

• horizontální potrubí s DN potrubí s vyznačením tlaku média 

• stoupací potrubí s vyznačením DN a napojení spotřebičů 

-··· .. ---·-····~····· .... - .. -.-.... ............ - ...... _, .... _ .......... ..... _____ ,_ ............. ···-----··--···"-·---- ....... , ____ " ...... ______ .. _,,_.,_,. ____ , 
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P?i!oha č. lS 

B/2.1.4.4 zásobování teplem -technická zpráva 

• typ zdroje tepla (plynová kotelna, výměníková stanice a podobně) 

• klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky systému (uvažovaná nejnižší 
zimní venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném období, 
počet otopných dnů v roce, provoz - počet hodin za den, počet pracovních dní v týdnu a v 
roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, průměrná 
vnitřní teplota vzduchu plný provoz/útlum, celkový objem vytápěného prostoru, typ 
provozu- plně automatický, ruční a podobně) 

• přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností 
stavebních konstrukcí 

• přehled tepelných ztrát po místnostech s uvedením ztrát prostupem, infiltrací, 
větráním, celkových ztrát 

• přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s 
uvedením jmenovité potřeby (tepelného příkonu předehříitače, ohřívače, popřípadě 
ohřívače) 

• výpočet potřeby tepla pro ohřev TUV na základě bilance předané specialistou 
zdravotní techniky 

• stanovení potřebného tepelného výkonu výměníku 
• stanovení a přehled roční spotřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev 

TUV, celková roční spotřeba tepla v MWh/rok, popřípadě GJ/rok 
• výpočet přípojné hodnoty zdroje tepla, vycházející z hodnot potřeby tepla pro 

vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV 

• velikost zdroje tepla 
• popis přípojky primámího média, nomimílrií parametry, sjednané množství odběru 

(tepelný výkon a -roční-odběr) 

• popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a 
sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém 

• umístění kotelny nebo výměníkové s-tanice, požadavky na dispoziční a stavební 
řešení 

• výpočet větrání kotelny, řeš~ní přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické 
řešení 

• řešení odvodu spalin, kouřovodů, komínů 
• řešení požární bezpečnost kotelny 
• popis uvažovaného systému -nominální teplotní spád, tlakové pásmo 
• rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon I průtok I 

tlaková ztráta I způsob regulace (kvantitativní/kvalitativnO I parametry oběhových 
čerpadel/ parametry regulačních ventilů 

• popis páteřních a podružných rozvodů I vedení I umístění 
• způsob vyregulování a vyvážení soustavy 
• zabezpečení a doplňování otopné soustavy 
• a úprava doplňovací vody 
• tlakové hodnoty při vychladlé soustavě- plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak a 

otevírací tlak pojistného ventilu 

• výpočet pojistného ventilu 
• popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 
• popis otopných ploch, a to jejich umístění I způsob připojení na otopnou soustavu I 

způsob regulace teploty v prostoru 
• popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob regulace 

teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků, parametry 
oběhových čerpadel, regulačních ventilů 

• měření spotřeby tepla, instalace měřičů tepla, umístění, typ, vyhodnocení 
• popis způsobu ohřevu TUV, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon, způsob 

regulace ohřevu TUV 

• potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 
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Příloha č . 18 

B/2.1.4.4. 

B/2.1.4.5 

B/2.1.4.5 

• popis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných 
izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace 

přehled závazných a doporučených ČSN [popřípadě vyhlášek, závazných předpisů a 
zákonů] 

zásobování teplem- výkresová část 

• zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží od 
nejnižšího po nejvyšší v měřítku 1:50 a větším 

• v případě složitějších a rozsáhlejších kotelen, výměníkových stanic a strojoven UT 

detailní výkresy půdorysu v měřítku 1:25 

• řezy prostorem v měřítku 1:50, popřípadě 

• v měřítku 1:25 

• schéma zapojení zdroje tepla 
• svislé schéma otopné soustavy 

vzduchotechnika a klimatizace, zásobování chladem -technická zpráva 

• klímatické podmínky místa stavby a provozní podmínky [uvažována nejvyšší a 
nejnižší venkovní výpočtová teplota, letní entalpie vzduchu, provoz - počet hodin za den, 
počet pracovních dní v týdnu a v roce] 

• popis základní koncepce vzduchotechnického zaUzení 
• výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané 

hygienické výměny. vzduchu v jednoWvých prostorech 

• minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl-vzduchu cirkulačního 

• nas-ávání čerstvého vzduchu pro záříz:ení; oeihtodvzduthu odpadního 
• počet a umístění centrál úpra\iy vzduchu 

• zadání. tepelných zátěží klimatizovaných prostorů) požadované parametry 
letní/zimní v klimatizovaných prostorech 

• poiadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností 

• vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 
• hlukové parametry v jednotlivých typech místností 
• popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, seznam 

zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 

• popis jednotlivých VZT zařízení 
• umístění zařízení centrály úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do 

obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru 

• požadavky zařízení na teplo, chlad, elektrický proud 

• stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace 
• protihluková opatření na vzduchotechnických zařízeních 
• popis způsobu zavěšení potrubí a jeho uložení 

• [obdobné údaje se uvádějí v případě, kdy jde o zásobování chladem.] 
• doporučené přílohy technické zprávy 

• tabulka místností se základními parametry teplotními, hlukovými, vzduchovými 
• tabulka zařízení se základními parametry jednotlivých zařízení VZT v objektu, a to 

vzduchovými I energetickými 

• diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních. 

• přehled závazných a doporučených ČSN [popřípadě vyhlášek, závazných předpisů a 
zákonů] 

vzduchotechnika a klimatizace, zásobování teplem -výkresová část 

• zakreslení vzduchotechnických 
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Příloh a č. 18 

Bl2.1.4.6 

Bl2.1.4.7 

• rozvodů 

• zařízení 

• do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší v měřítku 1:50 a větším 

• v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy 
půdorysu 

• v měřítku 1:25 
• řezy prostorem v měřítku 1:50, popřípadě 

• v měřítku 1:25 
• řezy v prostoru mimo strojovny 

• schémata jednotlivých VZT zařízení 

silnoproudé rozvody [zahrnují mimo rozvodů elektrické energie též trafostanice, rozvody pro 

slavnostní osvětlení, firemní značení a venkovní osvětlení] - technická zprava 

• základní technické údaje elektroinstalace, jako je napájecí napěťová soustava 

• způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem 

• energetickou bilanci," která je rozdělena na jednotlivé druhy spotřebičů I druhy sítí 
včetně instalovaného a soudobého příkonu 

• způsob měření spotřeby elektrit::ké energie včetně případného technického řešení 
kompenzace 

• předpokládanou roční spotřebu elektrické energie na základě provozních hodin 

• způsob technického řešení hlavnfth napájecích rozvodů od připojovacíhq bodu až k 
jednotlivým rozvaděčům včetně náhradních zdrojů (technický popis blokového schématu 
hlavních napájecích rozvodů) 

• popis technického řešení osvětlení včetně jeho ovládání 

• popis technického řešení zásuvkových okruhů 
• popis technického ~ešení napojení TZB (vzduchotechniky I Chlazení I zdravotní 

techniky I požárních systémů I na elektrickou ť!nergil včetně případného způsoby 
ovládání měřením 

• a regulac~ 
• popis ostatního technického řešení napojení technologických celků, zejména 

systémy slaboproudé I výtahy, eskalátory a jiné dopravní systémy 
• způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím 

• popis :~;působu uzemnění a hromosvodu 
• [technická zpráva stanovuje hlavní okruh ČSN norem, které byly v projektu použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž. Stanovuje také návrh na komplexní zkoušky 
elektroinstalace. V případě potřeby stanovuje technické řešení trafostanice dle 
připojovacích podmínek provozovatele návaznosti na připojení vysokého napětí. Popisuje 
případné změny nebo odlišnosti v technickém řešení vůči předcházejícímu stupni 
projektové dokumentace. V případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná 
revize týká] 

měření a regulace (MaR). automatický systém řízení (ASŘ). elektrická požární signalizace (EPS) 

-technická zpráva 

• základní technické údaje MaR, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před 
úrazem elektrickým proudem 

• způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků 
vzduchotechniky, ústředního topení, chlazení a zdravotechniky nebo systémů signalizace 

• soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích 

• uvádí případně vazby mezi elektroinstalací 

• a elektrickou požární signalizací 

• stanovuje způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

•• • •···-·•······-~-···--•·~~-·····m----· ····-·---···-······--·-··-··---••··--••-----.. --•-• "'"' "'" ""'- " -
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B/2.1.4.7 

8/2.1.4.8 

8/2.1.4.8 

B/2.1.4.9 

8/2.1.4 .9 

• stanovuje hlavní okruh ČSN norem, které byly 

• v projektu použity a podle kterých je nutné provádět montáž 

• stanovuje také návrh na komplexní zkoušky MaR, ASŘ nebo EPS 

• [v případě revize popisuje stručně okruh změn, kterých se daná revize týká) 

měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS) 

- výkresová část 

• zákresy do půdorysů budou vypracovány 

• v doporučeném měřítku 1:100 nebo v měřítku 1:250 včetně výškového umístění 
hlásičů tak, aby byly přehledné 

• regulační schémata jednotlivých technologických a funkčních celků s vyznačenými 
datovými body a fyzikálními hodnotami 

• [svorkové schémata rozvaděčů jsou součástí výrobní dokumentace dodavatele) 

vnitřní slaboproudé rozvody [zahrnují telefonní rozvody, přípravu pro datovou, počítačovou 

síť (PC), domácí telefon (DT), rozvod televizního signálu {STA), pro elektronický zabezpečovací 

systém (EZS), kontrolu vstupu {ACCES), rozhlas, orientační a informační systém a kamerový 

systém (CCTV)) - technická zpráva 

• popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter 
rozvodů 

• stanovuje způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

• stanovuje hlavní okruh ČSN norem, které byly 

• v projektu použity a,podlg kte.rých je nutné provádět montáž 

• stanovuJe návrh na komplexnf zkoušky -
• [v případě revize popisujP. stručně okruh změn, kterých se daná revize týká) 

vnitřní slaboproudé rozvody- výkresová část 

• přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 
neb.o v měřítku 1:50 

• celková bloková schémata přehledně zpracovaná a obsahující počet a logickou 
polohu jednotlivých koncových prvků 

• dokumentace uvádí základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu 
způsob ochrany 

• zp.ůsob technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů 
• způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím 

bleskosvody - technická zpráva 

• zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy 
• napojení na uzemňovací soustavu, propojení zemničů a popis zvolených materiálů 

bleskosvody- výkresová část 

• schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu a propojení zemničů 

• dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů provedení svodů a propojení 
kovových konstrukcí objektu 

----·······-·----··-·· ··· ···--···· ······· ···---··· · ····--·-·-···--·· ···········-·····-·············· · ······--~-~---·---·······-····--··.. ·-·· -·-··-..~··-··-···-····-···--·- .. ····-·····--- -
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BI2.L4.10 

Bl2.1.4.10 

Bl2.1.4.11 

Bl2.1.4.11 

Bl2.2 

vn i třní zařízení (Interiér) -technická zpráva 

• technický popis konstrukčního řešení a strukturu interiérových částí celého projektu 

• posloupnost prací a případné spolupráce jednotlivých subdodavatelů 

• podmínky pro montáž a doplňuje technologické postupy 

• stanovuje záruky 
• barevné řešení a struktury povrchů 
• popis stavebních návazností 

vnitřní zařízení (interiér)- výkresová část 

• dispoziční řešení s označením položek pro jednotlivá podlaží 

• dispoziční řešení jednotlivých místností 
• pohledy na stěny 

• sestavy jednotlivých položek s označením detailů 

• detaily sestav a jejich vazby na stavbu a ostatní profese 
• detaily kotvení a styků s ostatními profesemi 
• vazby elektrospotřebičů a světelných zdrojů do interiérových položek, včetně 

schéma na přívody elektroinstalací, jejich 
• tras a ovládání, popřípadě 
• osazení jejich vyústění 
• schéma vyústění ostatních speciálních profesí [zdravotní technika, vzduchotechnika, 

počítačové sítě a podobně] 

vnější vybavení budov- technická zpráva 

• venkovní, zejména zahradní a sadové úpravy 
• chodníky 
• zpevněné plochy 
• opěrné stěny 

• oplocení 

• drobná architektura I mobililář 

vnější vybavení budov- výkresová část 

• venkovní, zejména zahradní a sadové úpravy 
• chodníky 

• zpevněné plochy 
• opěrné stěny 

• oplocení 

• drobná architektura I mobiliář 
• [v případě tvarově složitých výrobků doplňující perspektivní zákres; zpětná vazba na 

stavební část projektové dokumentace, úprava stavebních výkresů dle požadavků 
interiéru] 

Inženýrské objekty (stavby) 

• [dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy 
inženýrských objektů; dokumentace se zpracovává ve stejném členění a podle stejných 
společných zásad jako část pozemní stavby] 

• přípravu území, hrubé terénní úpravy 

• čisté terénní úpravy včetně drobné architektury 

.,, .... ____ , ......... _________ , __ , .... _ ··-----------......... _ "_ .. ___ " ____ _ ---- -· .. ··-·· 
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• komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky a podobně 

• zásobování vodou včetně objektů na síti (vodojemy) 

• kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže a podobně) 

• zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně objektů 

na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice a podobně) 

• sdružené trasy inženýrských sítí (kolektory, technické chodby, kanály a podobně) 

• telekomunikace a jiná sdělovací zařízení 

• Technické zprávy 

• doplňují a upřesňují technické zprávy z dokumentace zpracované pro vydání 
stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, zejména z hledisek materiálových, 
technologie provádění, vazeb na jiné objekty, na způsoby připojování a přepojování 
obvykle podle podmínek stanovených příslušnými správci těchto zařízení 

• u energetických staveb nebo objektů obsahuje technická zpráva dále údaje o 
zkratových proudech, uzemnění, úbytcích napětí, intenzitách osvětlení a podobně 

• Výpočty 

• podrobné statické a jiné výpočty (například hydrotechnické) prohlubují a doplňují 
výpočty z dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby na 
základě podrobnějších průzkumů, popřípadě provedených zatěžkávacích zkouškách 

• Výkazy výměr doplňují souhrnnou a technickou zprávu o množstevní údaje 
[zpracovávané dle normativních zásad jejich výpočtu] o 

• jednotlivých konstrukcích 

• položkách a výrobcích 

• Specifikace uživatelského a technického standardu udávají jednoznačné jakostnf 
technické parametry navrhovaných 

• technologií 

• konstrukcí 

• typů jednotlivých výrobků 

• použitých materiálů 

• příprava území [skrývka ornice I hrubé terénní úpravy /zajištění stavebních jam 
včetně odvodnění I demolice/ zabezpečení staveniště proti přítoku vnějších vod I 
dekont-aminace půd I dekontaminace podzemních vod I dekontaminace ostatní I kácení 
zeleně I přeložky inženýrských sítí (pokud nejsou řešeny v příslušném oboru)] 

• dopravní z·ařízení [komunikace I provozní prostranství I komunikační přípojky I 
doprava v klidu -odstavné plochy, parkovací plochy I řešení křižovatek včetně světelně 
řízených I mostní konstrukce I propustky I opěrné a protihlukové zdi] 

• konečné povrchové terénní úpravy [čisté terénní úpravy I drobná architektura I 
městský mobiliář I hřiště I sadové úpravy včetně doplňkovÝch objektů] 

• zásobování vodou [vodovodní řady včetně vnějších vodovodních (veřejných) 
přípojek I zdroje vody I úpravny vody I čerpací stanice I tlakové stanice a podobná 
zařízení I vodojemy I požární vodovod I odvodnění územ8 

• kanalizace [splašková I dešťová I jednotná včetně venkovních přípojek (veřejných 
částí) bez ohledu na způsob transportu -gravitační, tlaková, ostatní- speciální objekty na 
stokové síti/ kanalizace průmyslová infekční a obdobná zařízení I úpravy toků I retenční 
a sedimentační nádrže I jiné formy zdržení odtoku dešťových vod/. čistírny odpadních 
vod -domovní čistírny, malé čistírny odpadních vod, velké čistírny- žumpy I septiky I 
jímky na ostatní kapaliny] 

• zásobování energiemi 

• elektrická energie [rozvody bez ohledu na přenosové napětí a způsob vedení I 
trafostanice I spínací stanice I rozvodny] 

• plyn [plynovody bez ohledu na tlakové poměry s výjimkou plynovodů VVTL I 
regulační stanice I přípojky] 

• rozvod tepla [horkovody I teplovody I zdroje tepla I předávací směšovací stanice I 
měření 

• a regulace] 

• venkovní a veřejné osvětlení I slavnostní osvětlení 

Strana 26 (celkem 32) 



Příloha t . 18 

B/3. 

• sdružené trasy inženýrských sítí [kolektory I technické chodby I kanály] 

• telekomunikace a ostatní sdělovací zařízení [telefonní rozvody I telefonní ústředny I 
rozvod televizního signálu I elektronické zabezpečovací systémy I orientační a informační 
kabelové systémy I přenosové uzly I vysílací stanice I přijímací stanice I televizní 

systémy] 
• Výkresy zpracovávají se na základě předchozího stupně dokumentace a zásadně 

upřesňují a doplňují dokumentaci po provedení podrobnějšího zaměření terénu a 
obsahují zejména 

• přehlednou situaci objektu nebo stavby 

• vytyčovací výkres s vyznačením vazby ria body vytyčovací sítě 

• podélný profil s vyznačením křížení a odbočení 
• vzorové příčné řezy 

• příčné řezy v potřebných vzdálenostech 
• výkresy rozvozu hmot 

• výkresy výkopových prací 
• výkresy propustků, opěrných nebo zárubních zdí, lávek, podchodů a podobně 

• výkresy křižovatek, přípojek a odboček komunikací 
• přehledné výkresy objektů, jejich 

• půdorysy 

• řezy 

• pohledy 

• vťkresy založení spodní stavby objektu 

• výkresy prefabrikovaných konstrukcí 

• výkresy ostatních nosných konstrukcí; výkresy tvarů a výztuže 

• výkresy podrobností 

• kladečské výkresy[pro inženýrské objekty, které mají charakter pozemních objektů 
Uímací objekty, čerpací stanice a podobně) se přiměřeně použije ustanovení části 
pozemní objekty] 

• u silnoproudých a světelných rozvodů výkresy dále obsahují 

• jednopólové schéma vyjadřující elektriCký rozvod včetně umístění rozvaděčů, 
napájecích zařízení, spotřebičů, svítidel s udáním výkonů a zkratových poměrů 

• dispoziční řešení se zakreslením rozvodu silnoproudu 

• výkresy uzemňovací soustavy s uvedením počtu uzemňovacích jímek a zemničů 
• dispoziční umístění svítidel, stožárů a podobně 

• u telekomunikací výkresy dále obsahují 

• společné schéma vnějších sdělovacích rozvodů z předchozí dokumentace doplněné 
dimenzemi vodičů a uvedením délek kabelů 

• výkresy přechodů a křižování, skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy 

Technologické provozní soubory 

[provozní soubor představuj e funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem 

technologických zařízení, vykonávajících ucelený se dílčí technologický proces a to buď 

výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází 

hmotně do výrobku, například výroba energi0 nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního 

výrobního procesu nevýrobní, například doprava, kontrola jakosti) I provozní soubor 

představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy 

(například zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických 

zařízení, zajišťujících doplňkové procesy (například rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické 

energie); obsah a rozsah této fáze dokumentace prohlubuje předcházející stupeň zpracované 

dokumentace tak, aby byly jednoznačně určeny požadavky na konečné provedení stavby a její 

výslednou kvalitu a bylo umožněno vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby] 

• společné zásady pro zpracování projektové dokumentace 
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B/3.1 

B/3.1.1 

B/3 .1.2 

------------- ------------- -----

• textová část (technická zpráva) se zpracovává ve stejné skladbě jako v dokumentací 

pro stavební řízení, zpřesňují a doplňují údaje a zdůvodňují případné odchylky. Obsahuje 

u dosud nevyráběných strojů a zařízení výsledek šetření o patentové a licenční 

nezávadností na podkladě prohlášení výrobce. 

• výpočty se zpracovávají v souladu s technickými normami a připojují se jako doklady 

ve dvou vyhotoveních 

• výkazy výměr doplňují souhrnnou a technickou zprávu o množstevní údaje 
[zpracovávané dle normativních zásad jejích výpočtu] o 

• jednotlivých konstrukcích 

• položkách a výrobcích 

• specifikace uživatelského a technického standardu udávají jednoznačné jakostní 
technické parametry navrhovaných zařízení s uvedením s uvedením charakteristiky a 
parametrů v rozsahu umožňujícím jednoznačné určení příslušného zařízení 

• společné zásady pro zpracování projektové dokumentace 

• výkresová část: se zpracovává podle společných zásad stanovených pro pozemní 
stavby 

Technologická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy 

technická zpráva 

• výrobní program, respektive program činnosti 

• sortiment výrobků nebo druh činností 

• požadované technické parametry 

• provedení a zvláštní vybavení 

• stanovená kapacita pro jednotlivé výrobky nebo činnosti 

• popis t~chriologh~ výróby neho provozní činnosti? 
• látková bilance 

• charakteristika a potřeba surovin I materiálů I pomocných látek 

• technické podmínky, kontrola a způsob zásobování 

• požadavky na dopravu do a z provozního souboru 

• požadavky na systém skladování surovin I materiálů I pomocných látek I polotovarů 
I subdodávek I rozpracovaných výrobků I hotových výrobků 

• popis dispozičního řešení 

• stanovení prostředí 

• zabe?pečení provozu stávajících technologických zařízení po dobu výstavby 

• bilance potřeby energií, jejich parametry, kategorizace spotřeby, technické 
podmínky pro připojení na rozvodné sítě 

• bilance potřeby vody, její parametry, technické podmínky pro připojení na 
rozvodnou síť 

• bilance škodlivin a odpadů, jejich charakteristika (složení}, způsob jejich využití, 
ukládání nebo zneškodnění, technické podmínky pro připojení na příslušnou síť 

• požadavky na požární signalizaci 

• požadavky na povrchovou ochranu a barevné řešení včetně bezpečnostních a 
protiúrazových nátěrů 

• druh a způsob provedení tepelných izolací 

• zvláštní požadavky na výrobu a montáž technologického zařízení 

• požadavky na průkaz kvality a výkonových parametrů technologického zařízení 

• požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, případně garanční zkoušky, 
podmínky pro náběh výroby nebo stanovené činnosti 

výkresy 

• technologické schéma 

·····--· ···-----· ___ .. ____ .... ____ .,,,.,,.," ................... ,.,, , ......... ··-·- ·•"·--------···-- ··- -----···-~---······· 
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P?r!oha t. lB 

B/3.2 

B/3.2.1 

B/3.2.2 

B/3.3 

B/3.3.1 

B/3 .3.2 

• provozní schéma 

• dispozice technologického zařízení v měřítku 1:100 nebo 1:50 

• výkresy kovových konstrukcí, které jsou součástí technologického zařízen( 

• specifikace zařízení s uvedením charakteristiky 

• a parametrů v hloubce umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení a to v 
následujícím členění 

• technologická zařízení 

• kovové konstrukce 

• potrubí 

• nátěry 

• izolace 

Systém řízení technologických procesů 

technická zpráva 

• popis systému řízení, jeho funkce a jeho jednotlivých prvků 

• přehled řízených veličin, zahrnující pracovní rozsah příslušné veličiny, způsob a 
požadovanou přesnost jejiho měření a provozní rozsah 

• charakteristiku provozu a prostředí 
• popis napojení systému 

výkresy 

• funkční schéma systemu 

• montážní výkresy v potfebném rozsahu 

• výkresy nutné pro pr-ovoz systému v potřebném rozsahu 

• výkresy doplňující specifikaci prvků systému 

• specifikace zařízení s uvedením charakter:stiky 
• a parametrů v hloubce, umožňující jednoznačné určení příslušného zařízení, a to v 

následujícím členění 

• soupis jednotlivých okruhů s uvedením parametrů 
• soupis všech prvků systému včetně jejich charakteristiky 

Napájení a provozní rozvod silnoproudů 

technická zpráva 

• proudové soustavy a napětí, způsob napojení, počáteční a koncový bod provozních 
rozvodů 

• celkovou maximální současnou potřebu a přehled potřeb v jednotlivých proudových 
soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon 

• výsledky výpočtu zkratových proudů, řešení ochrany proti zkratu 

• řešení ochrany proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí 

• úbytky napětí a kompenzace účinníku 

• způsob uzemnění 

• zvláštní požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů 
• popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace 

výkresy 

• přehledové schéma zapojení 

• jednopólová, popřípadě vícepólová schémata rozváděčů 

-----·-···--.. ·········- ·--· -. ,.,_ .. ............ , .. ......... __________________ " ____ ", ___________ _ 
-----~--- ------· " ----
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Příloha č. 18 

Bl3.4 

Bl3.4.1 

Bl3.4.2 

Bl3.5 

Bl3.5.1 

B/3 .5.2 

• schéma vnějších rozvodů, vystihující zapojení kabelů a vodičů 

• dispozice zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu 

• výkresy tras kabelových rozvodů 

• specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující 
jednoznačné určení příslušného zařízení a to v následujícím členění jednotlivých položek 

dodávek 

• rozváděče 

• skříňky 

• transformátory 

• případné další položky 

• soupis silových kabelů a vodičů s uvedením typu I průřezu I délky 

Provozní potrubí 

technická zpráva 

• popis jednotlivých druhů potrubí s uvedením propojovaných míst (začátek a konec 
1-Jrovozního potrubí) 

• povrchová ochrana a barevné řešení 

• druh a způsob provedení tepelných izolací 

• požadavky na zkoušení 

• požadavky z hlediska bezpečnosti práce a technologických zařízení 

výkresy 

• potrubní schéma 

• dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyzmičenírn potrubí včetně armatur a dalších 
prvků potrubního systému 

• specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující 
jednoznačné určení příslušného zařízení a to v následujíCím členění 

• seznam potrubních větví 

• rozpis potrubních částí, armatur a ostatních potrubních prvků pro jednotlivé 
potrubní větve 

• kovové konstrukce, které jsou součástí potrubních rozvodů 

• nátěry 

• izolace 

Provozní vzduchotechnika 

technická zpráva 

• popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů 

• charakteristiku jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů 
vzduchotechnických zařízení 

• povrchová ochrana a barevné řešení 

• druh a způsob provedení tepelných izolací 
• požadavky na zkoušení 

výkresy 

• celkové schéma dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí, 

vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a jednotlivých vzduchotechnických okruhů 

• specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce, umožňující 

-•·•••·-- .... ,, __ ., ___ ,,." . .....,.,, ·•---- ••·•·-~··----·· .......,••"" , .. -, .. - ... ___ ,,,., ... ,,,_, , , _______ ,,,, ____ __ ,., ,, .... ___ ,,, 
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?ř íloh a č. 18 

B/3.6 

B/3.6.1 

B/3.6.2 

B/3.7 

B/3.7.1 

B/3.7.2 

B/4 

B/4.1 

B/4.1 

jednoznačné určení příslušného zařízení a to v následujícím členění 

• seznam vzduchotechnických okruhů 

• vzduchotechnická zařízení pro jednotlivé okruhy 

• rozpis potrubních částí a potrubních prvků pro jednotlivé vzduchotechnické okruhy 

• kovové konstrukce, které jsou součástí vzduchotechnických okruhů 

• nátěry 

• izolace 

Zařízení pro údržbu technologického zařízení 

technická zpráva 

• zásady provádění údržby, technologických postupů a technických podmínek pro 
provádění údržby a oprav 

• určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů 

• potřebné úpravy stavebních konstrukcí 
• přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů jednotlivých zařízení 

výkresy 

• výkresy v obdobném rozsahu jaký je uveden v části 1. Technologická zařízení pro 
výrobní a specielní nevýrobní procesy 

• specifikace zařízení [v obdobném rozsahu jaký je uveden v části B/3.1 technologická 
zařízení pro výrobní a specielní nevýrobní proc€sy] 

Aktivní ochrana proti korozi 

technická zpráva 

• popis způsobu řešení 

• specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů v hloubce umožňující 
jednoznačné určení příslušného zařízení 

výkresy 

• schéma systému ochrany 

• dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany 

• dispozice jednotlivých prvků ochrany [uvedený obsah a rozsah dokumentace je 
uvažován jako maximální, který se v konkrétním případě přizpůsobí charakteru a 
technické složitosti dané stavby) 

Průběh provádění [realizace/organizace] výstavby 

Technická zpráva o řešení provádění stavby a její dokončení 

• omezující podmínky pro provádění stavby, jimiž se chrání životní prostředí v 
průběhu výstavby 

• uspořádání staveniště 

• příslušná bezpečnostní opatření 

Stavební výkresy, zpravidla v měřít k u 1:100 - návrh úprav okolí stavby 
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Příloha č. 18 

B/4.2 

• podmínky úpravy okol í stavby 

• půdorysy 

• řezy 

• pohledy 

• návrh ochrany zeleně v průběhu provádění stavby 

Zkušební provoz stavby 

• 

• rozhodnutí stavebního úřadu ke zkušebnímu provozu, připadá-li v úvahu 

stanovení podmínek a náležitostí případného zkušebního provozu (zda blde nutný 
souhlas) nebo 
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