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Právní rámec :
zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu   

novelizován zákonem 350/2012 Sb. – platnost od 1.1.2013

Novely navazujících vyhlášek :
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - novelizovaná vyhláškou 

62/2013 – platnost 29.3.2013
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti - novelizovaná vyhláškou 458/2012 –plánovací činnosti - novelizovaná vyhláškou 458/2012 –
platnost 1.1.2013

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území -
novelizovaná vyhláškou 431/2012 – platnost 1.1.2013

503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní 
smlouvě a územním opatření - novelizovaná vyhláškou 
63/2013 – platnost 29.3.2013

526/2006 Sb. – zrušena k 29.3.2013







Principy novely vyhlášky :

- úprava podle novely stavebního zákona
- veškerá dokumentace v jedné vyhlášce
- zohlednění požadavků jiných předpisů
- sjednocení struktury všech stupňů dokumentace 
nebo  projektové dokumentace
- podrobnější specifikace zadávací dokumentace
- minimalizace rozsahu grafické části 



Přílohy 1 – 7 vyhlášky stanoví rozsah a obsah:

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení (P1)
- dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití 
území (P2)
- dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání 
stavby na životní prostředí (P3)
- společné dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení u staveb v působnosti rozhodnutí a stavebního povolení u staveb v působnosti 
obecních stavebních úřadů a u staveb vodních děl (P4)
- projektové dokumentace pro ohlášení stavby podle §104 
odst.1 písm. a) - e) stavebního zákona, projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení, k uzavření 
veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným 
inspektorem (P5) 
- projektové dokumentace pro provádění stavby (P6)
- dokumentace skutečného provedení stavby (P7)



Příloha 8 stanoví náležitosti bouracích prací

Příloha 9 stanoví obsahové náležitosti stavebního 
deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob 
jejich vedení

Přílohy 8 a 9 se nemění

Pro dopravní stavby se obsah přílohy 5 a 6 řídí 
vyhláškou 146/2008 Sb.

Pro dopravní stavby se obsah přílohy 5 a 6 řídí 
vyhláškou 146/2008 Sb.



P1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umíst ění stavby nebo za řízení

- přeřazení úvodních údajů do Průvodní zprávy
- do Průvodní zprávy (A) se doplňuje :

- seznam vstupních podkladů (A.2)
- seznam výjimek a seznam úlevových řešení (A.4 g)
- orientační náklady stavby (A.4 k)

- do Souhrnné technické zprávy (B) se doplňuje :
- řešení vegetace a terénních úprav (B.5)- řešení vegetace a terénních úprav (B.5)
- vždy je požadovaná reakce na Naturu 2000 (B.6 c) a na 
zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA (B.6 d)

- situace jsou přeřazeny do samostatné části (C)
- Výkresová část (D) – charakteristické půdorysy, řezy, 

pohledy 
- v Dokladové části (E) bude přiložen geodetický podklad pro 

projektovou dokumentaci (E.4)



Nové p řílohy

P2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o  
změně využití území
- zjednodušená P1

P3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o  
změně vlivu užívání stavby na územízměně vlivu užívání stavby na území
- zjednodušená P1

P4 Rozsah a obsah spole čné dokumentace pro vydání 
spole čného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení
- sloučená P1 a P5

Změna stavby (nikoliv změna stavby před dokončením) bude 
podle přílohy 1



P5 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení  
stavby, stavební povolení, uzav ření veřejnoprávní 
smlouvy a posouzení autorizovaným inspektorem

- do Průvodní zprávy (A) se doplňuje :
- seznam vstupních podkladů (A.2)
- seznam výjimek a seznam úlevových řešení (A.4 g)
- orientační náklady stavby (A.4 k)
- členění stavby na objekty, technická a technologická 
zařízení (A.5)zařízení (A.5)

- do Souhrnné technické zprávy (B) se doplňuje :
- podrobnější požárně bezpečnostní řešení (B.2.8)
- řešení vegetace a terénních úprav (B.5)
- vždy je požadovaná reakce na Naturu 2000 (B.6 c) a na 
zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA (B.6 d)
- zásady organizace výstavby (B.8); graficky v části Situace 
(C)



- Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení (D) obsahuje :
- stavební a inženýrské objekty (D1)

- architektonicko-stavební řešení (D.1.1)
- stavebně konstrukční řešení (D.1.2)
- požárně bezpečnostní řešení (D.1.3)
- techniku prostředí staveb (D.1.4), dále členěnou podle  
profesíprofesí

- technická a technologická zařízení (D2) 
- členění podle provozních souborů nebo celků
- skladba obdobná jako u D.1

- v Dokladové části (E) je bohužel opět požadován Průkaz 
energetické náročnosti budovy



P6 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 
provád ění stavby

- na základě požadavku stavebního úřadu při ÚR (§92, §133, 
§134, §158 stavebního zákona - podléhá autorizaci)

- součást zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku (zák. 
137/2006 Sb., vyhl. 230/2012 Sb.)

Zásady zpracování :
- vychází z poslední schválené dokumentace (DÚR, DSP, 
ohlášení)ohlášení)
- člení se po objektech nebo provozních souborech
- obsahuje zkráceně přehledné údaje o stavbě - části A, B, 
C
- je podkladem pro vypracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr
- člení se podle DSP
- neobsahuje dodavatelskou dokumentaci 
- neobsahuje rozpočet



P7
1 Rozsah a obsah dokumentace skute čného provedení 

stavby
- jde o dokumentaci schválenou stavebním úřadem 
doplněnou o:

- schválené změny stavby před dokončením
- změny, které nepodléhají schválení SÚ

- v část D jsou doloženy pouze stavební výkresy
- místo dokladové části (E) je část geodetická 

2 Zjednodušená dokumentace (Pasport stavby)


