Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č.499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení)
na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle §194 písm. c) stavebního zákona.

Název
dokumentace /
výkonu
Výkonová fáze
číslo výkonové fáze

VF

Příprava zakázky
PZ
1

Studie =
Dokumentace
návrhu stavby
DNS
2

podle zákona

Dokumentace pro
vydání rozhodnutí
o umístění stavby
nebo zařízení
DUR
3

Dokumentace pro
vydání rozhodnutí
o změně využití
území
DUR
3

Dokumentace pro
vydání rozhodnutí
o změně vlivu
užívání stavby na
území
DUR
3

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

§86, odst.7

podle §

§86, odst.7

§86, odst.7

Dokumentace pro
územní souhlas

Projektová
dokumentace pro
společný souhlas
(společný územní
souhlas a souhlas s
provedením
ohlášeného
stavebního
záměru)
DSP
4

Společná
dokumentace (pro
vydání společného
územního
rozhodnutí a
stavebního
povolení)
DSP
4

Dokumentace pro
ohlášení stavby
DSP
4

183/2006
SZ

183/2006
SZ

Projektová
dokumentace pro
provádění stavby
DPS
5

Zadávací
dokumentace
DZS
6

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

137/2006
ZVZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

§96a a
§96a a
§104,odst.1, písm.
§104,odst.1, písm. a - e,
§105,
f - i, k
odst. 8, §137
§94a, odst.7

§104,odst.1,
písm. f - i, k

§104,odst.1,
písm. a - e,
§108, §110 odst. 5, §133, odst. 3 a
§105 odst. 8, §137 §115, § 137
§134, odst.6

§44, odst. 4

§125, odst. 6

§128, odst. 8

§ 104 odst. 3-7

§ 104 odst. 3-7
499/2006 ve znění

499/2006 - Příl. 1

499/2006 - Příl. 1

499/2006 - Příl. 2

230/2012

499/2006 - Příl. 6

499/2006 - Příl. 4

62/2013 - Příl. 4

a nebo 62/2013 Příl. 5

a nebo 62/2013 Příl. 5

a nebo 62/2013 Příl. 6

a nebo 62/2013 Příl. 7

a nebo 62/2013 Příl. 8

ohlášení stavby

stavební povolení

63/2013
Příl. 8

63/2013
Příl. 9 a nebo
Příl. 10

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

183/2006
SZ

§83

§96, odst.3,
písm. e)

§79, odst.2,
§80, odst.3, písm.
a) a písm. e)

499/2006 ve znění 499/2006 ve znění 499/2006 ve znění

resp. zpracovaná v rozsahu a obsahu dle
novely ve znění vyhlášky č. a její přílohy č.

62/2013 - Příl. 1

62/2013 - Příl. 2

62/2013 - Příl. 3

63/2013 - Příl. 4 část B5,6, resp.
část C6,7

Pro (správní úkon)

rozhodnutí o
umístění stavby
nebo zařízení

rozhodnutí o
změně využití
území

rozhodnutí o
změně vlivu
užívání stavby na
území

rozhodnutí o
dělení nebo
scelování
pozemků

rozhodnutí o
ochranném
pásmu

územní souhlas

společné
společný souhlas společný souhlas rozhodnutí

ohlášení stavby

podle § SZ

§79 nebo §95

§80 nebo §95

§81 nebo §95

§82 nebo §95

§83

§96

§ 96 odst.3 a § 105 § 96 odst.3 a § 105 §94a

§ 104 odst. 3-7

se podává žádost o rozhodnutí/povolení
podle vyhlášky
podle přílohy

63/2013
Příl. 1

63/2013
Příl. 2

63/2013
Příl. 3

63/2013
Příl. 4

63/2013
Příl. 5

63/2013
Příl. 7

Dokončenou stavbu lze užívat na základě
Oznámení/žádost o užívání stavby dle
vyhlášky

63/2013

podle přílohy

Příl. 14

Dokumentace
skutečného
provedení stavby
Zjednodušená
dokumentace
(Pasport stavby)
SKP

Projektová
dokumentace pro
ohlášení stavby
DSP
4

Celková situace
DUR
3

§82

Dodavatelská
dokumentace =
Realizační
dokumentace =
Dokumentace
zhotovitele stavby
RDS

Projektová
dokumentace pro
vydání stavebního
povolení
DSP
4

Celková situace
DUR
3

dokumentace zpracovaná v rozsahu a obsahu
podle SZ
dokumentace zpracovaná v rozsahu a obsahu
podle vyhlášky č.

Dokumentace pro
společný souhlas
(společný územní
souhlas a souhlas s
provedením
ohlášeného
stavebního
záměru)
DSP
4

63/2013 - Příl. 5 část B5,6

63/2013, §15a

63/2013, §15a

63/2013, §15a a
62/2013 - Příl.5

63/2013
Příl. 6

§ 37 odst. 1-2
správního řádu

stavby dle § 103,
odst. 1, písm. e,
bodu 4-8, lze
užívat na základě
Oznámení (§120)
nebo Kolaudačního
souhlasu (§122),
ostatní dle §103
bez jakékoli
podmínky

stavby dle § 104,
odst. 1, písm. k,
lze užívat na
základě Oznámení
(§120) nebo
Kolaudačního
souhlasu (§122),
ostatní bez jakékoli
podmínky

stavby dle § 104,
odst. 1, písm. a - d,
lze užívat na
základě Oznámení
(§120) nebo
Kolaudačního
souhlasu (§122),
ostatní bez jakékoli
podmínky

stavby dle § 104,
odst. 1, písm. k,
lze užívat na
základě Oznámení
stavby lze užívat
(§120) nebo
na základě
Kolaudačního
Oznámení (§120) souhlasu (§122),
nebo Kolaudačního ostatní bez jakékoli
souhlasu (§122)
podmínky

stavby dle § 104,
odst. 1, písm. a - d,
lze užívat na
základě Oznámení
(§120) nebo
Kolaudačního
souhlasu (§122),
ostatní bez jakékoli
podmínky

stavby lze užívat
na základě
Oznámení (§120)
nebo Kolaudačního
souhlasu (§122)

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

63/2013
Příl. 11 a nebo
Příl. 12

Spolupráce při
realizaci a
dokončení stavby
ADR
7

Dokumentace
bouracích prací
DSP
4

povolení
odstranění stavby

63/2013
Příl. 15

Dok. dle vyhl. 62/2013, Příl. 1 - 3, část A-D,
Dok. dle vyhl. 62/2013, Příl. 1 - 3, část E
Zpracovatel dokumentace není stanoven, obsah dokumentace není stanoven vyhláškou 62/2013
Dokumentace podle vyhl. 62/2013, Příl. 4 - 5 a 8, část A-D ,
Dokumentace podle vyhl. 62/2013, Příl. 4 - 5 a 8, část E
Zpracovatel dokumentace není stanoven, obsah dokumentace není stanoven vyhláškou 62/2013
Dokumentace podle vyhl. 62/2013, Příl. 6, část A-D,
Dokumentace podle vyhl. 62/2013, Příl. 6, část E
ČAS
"Příslušná dokumentace" podle §44 ZVZ, odst. 4a resp. vyhl. 230/2012, §1, odst. 3 je v rozsahu DPS, ale nemusí být zpracována AO.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle §44 ZVZ, odst. 4b, resp. vyhl. 230/2012 Sb. §3-7
Rozsah výkonů AD nebo dokumentace není popsán
Rozsah dokumentace není popsán
Dokumentace podle vyhl. 62/2013, Příl. 7, část A-E,
Vysvětlivky:
Tuto dokumentaci musí dělat autorizovaná osoba na základě zákona č. 360/1992 Sb. a §158, odst. 1 a 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Tuto dokumentaci může dělat osoba s VŠ anebo SŠ vzděláním stavebního nebo VŠ vzděláním architektonického směru a 3 roky praxe na základě SZ §159, odst. 3
Tuto dokumentaci dělá nebo činnost vykonává "kdokoli" resp. není žádná povinnost vyplývající ze zákona č. 360/1992 Sb.
AO - autorizovaná osoba

Ing. Pavel Štěpán
předseda komise ČKAIT - Standardy
1.1.2014

