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1.1 Formální posouzení projektové dokumentace 

Formální posouzení předané projektové dokumentace pro provádění 

stavby z hlediska obsahu dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Vyhláška 

o dokumentaci staveb) ve znění novely č. 62/2013 Sb. 

Důvodem pro posuzování obsahové stránky předané projektové 

dokumentace dle dnes již neplatné novely č. 62/2013 Sb. je ten, že předaná 

PD pro provádění stavby je z dubna roku 2017, kdy platila výše zmíněná 

novela vyhlášky (v současné době je od 1. 1. 2018 platná vyhláška 

č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb.) 

[31] 

 

Posouzení předané DPS: 

- A Průvodní zpráva 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

- B Souhrnná technická zpráva 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

- C Situační výkresy 

- C.1 Situační výkres širších vztahů 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

- C.2 Celkový situační výkres 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

- C.3 Koordinační situační výkres 

- Je součástí předané projektové dokumentace 

- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

- D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

- D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

- Je součástí předané projektové dokumentace 

- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

- Je součástí předané projektové dokumentace 

- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

- Je součástí předané projektové dokumentace 
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- D.1.4 Technika prostředí staveb 

- Je součástí předané projektové dokumentace 

- D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

- Areálová kanalizace částečně řešena v části D.1.4-050 

- E Dokladová část 

- Není součástí předané projektové dokumentace 

[30] 

 

 Průvodní zpráva (1094-4-A-00-000-000-A) a Souhrnná technická 

zpráva (1094-4-B-00-000-000-B) v předané dokumentaci jsou pro stupeň 

DSP. Tento stupeň PD ovšem byl vytvořen již v červnu roku 2011 a do stupně 

DPS se objekt pozměnil, a to i konstrukčním řešením (například konstrukční 

řešení balkónů).  

 Oproti požadavkům na obsah DPS dle přílohy č. 6 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci staveb) ve znění novely 

č. 62/2013 Sb., je v předané dokumentaci obsažen navíc výkres 

C.4 – Katastrální situační výkres (1094-5-C-00-000-302-A). 
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1.2 Chybná, nevhodná či chybějící řešení včetně navržení 

oprav 

1.2.1 Nedostatky v zakreslení venkovní kanalizace 

 Ve výkresu C.3 – Koordinační situační výkres (1094-5-C-00-000-301-

A) je mezi šachtami v úseku Š6 – Š1 chybně zakresleno vedení venkovní 

kanalizace (viz Obr. 1). Typ čáry odpovídá dešťové kanalizaci, ale správně by 

měla být v tomto úseku kanalizace jednotná (viz Obr. 2). Dále zcela chybí 

zakresleno vedení ze silniční vpusti SV5 do šachty Š1 (viz Obr. 1). Řešením 

je navržení vedení dešťové kanalizace v úseku SV5 – Š1. 

 

Obr. 1: Chybné a chybějící zakreslení venkovní kanalizace 

 

 

Obr. 2: Typy použitých čar pro areálovou kanalizaci 
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1.2.2 Chybějící kótování 

 Chybějící kótování je například ve výkresu Půdorys 1.NP – Objekt B 

(1094-5-D1.1-01-010-510B-A), kde chybí okótován ŽB pilíř ve svislém směru. 

Zde není uvedena kóta 300 mm (viz Obr. 3). Řešením je doplnění této 

chybějící kóty. 

 

Obr. 3: Chybějící okótování ŽB pilíře ve svislém směru 
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1.2.3 Chyby a nedostatky v zakreslení u skladů v 5.NP 

 Zastropení skladů v 5.NP ve výkresech Řezopohled B – B (1094-5-

D1.1-01-010-620-A) a Řezopohled C – C (1094-5-D1.1-01-010-630-A) 

se neshoduje s popisem v Technické zprávě ASŘ (1094-5-D1.1-01-010-101-

A). Zatímco ve výkresech je tloušťka ŽB monolitické desky 180 mm 

(viz Obr. 4), tak dle TZ je tloušťka 140 mm (viz Obr. 6). 

Dále ve výše zmíněné Technické zprávě jsou nedostatečně popsány 

atiky střech. Atika skladů je totiž zděná z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm. 

Tento popis ale není v TZ uveden (viz Obr. 5). 

Poslední nalezenou chybou ve výkresu Řezopohled B – B (1094-5-

D1.1-01-010-620-A) je absence výškových kót (viz Obr. 4). 

Řešením výše uvedených problémů je poupravení textu Technické 

zprávy ASŘ (1094-5-D1.1-01-010-101-A) a doplnění výškových kót ve výkresu 

Řezopohled B – B (1094-5-D1.1-01-010-620-A).  

Dále bude uvažováno s tloušťkou stropní desky u skladů 180 mm. 

 

Obr. 4: Chybějící výškové kóty u skladu v 5.NP 
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Obr. 5: Nedostatečný popis atik střech v TZ ASŘ 

 

 

Obr. 6: Chybný popis zastřešení skladů v TZ ASŘ 
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1.2.4 Chyby a nedostatky v zakreslení u zastropení výtahové 

šachty 

Další nalezenou chybou je opět neshoda u zastropení. Nyní se však 

jedná o ŽB stropní desku nad výtahovou šachtou. Vzájemně nesouhlasí 

výkres Řez D – D – Objekt B (1094-5-D1.1-01-010-640B-A) s textem 

v Technické zprávě ASŘ (1094-5-D1.1-01-010-101-A). Ve výkresu je ŽB 

monolitická deska tl. 200 mm (viz Obr. 7), ale v TZ je uvedená tl. 180 mm 

(viz Obr. 8). 

Dále ve výkresu Řez D – D – Objekt B (1094-5-D1.1-01-010-640B-A) 

opět chybí výškové kóty (viz Obr. 7). 

Oprava nalezených chyb spočívá v úpravě popisu v Technické zprávě 

ASŘ (1094-5-D1.1-01-010-101-A) a doplněním výškových kót do výkresu Řez 

D – D – Objekt B (1094-5-D1.1-01-010-640B-A). 

Závěrem je tedy správně tloušťka zastropení výtahové šachty 200 mm. 

 

Obr. 7: Chybějící výškové kóty u výtahové šachty 
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Obr. 8: Chybný popis zastřešení výtahové šachty v TZ ASŘ 

 

1.2.5 Chybějící šrafování stěny v 1.NP 

Šrafování stěny na části u vstupu do objektu A ve výkresu Půdorys 

1.NP – Objekt A (1094-5-D1.1-01-010-510A-A) chybí (viz Obr. 9). 

Navrženou opravou je dotažení šraf příslušné tepelné izolace a zdiva 

v chybějící části šrafování obvodové stěny.  

 

Obr. 9: Chybějící šrafování stěny v 1.NP 
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1.2.6 Společné chyby v půdorysech ASŘ 

 Ve všech půdorysech v části D1.1-010 (Architektonicko stavební 

řešení) se objevují společné chyby.  

První z nich je špatné zakreslení ostění u oken (viz Obr. 10). V interiéru 

je totiž zakresleno zateplení ostění, tak jak je tomu i v exteriéru. Ve vnitřní části 

objektu ale zateplení uvažováno nebude, proto je zde nyní navržena klasická 

skladba vnitřní omítky na zdivu, a to jádrová omítka + štuk. Na vnější části 

ostění bude realizována skladba kontaktního zateplovacího systému 

s fasádou. 

Vhodnou opravou je tedy překreslení ostění u oken v půdorysech ASŘ. 

 

Obr. 10: Chybně zakresleno ostění u oken 
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Druhou společnou chybou je to, že v půdorysech je zakreslen nábytek 

v bytových jednotkách (viz Obr. 11). Ve stavebních výkresech je toto 

znázornění nevhodné, znesnadňuje totiž přehlednost půdorysů. 

Opravou je tedy odebraní z výkresů zobrazení mobiliáře. 

 

Obr. 11: Nevhodné znázornění nábytku v půdorysech 
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1.2.7 Špatné zakreslení venkovních rolet 

Další nesrovnalost se týká venkovních rolet na oknech a balkónových 

dveřích.  

Z výpisu  Výpis venkovních rolet (1094-5-D1.1-01-010-945-A) 

a půdorysů podlaží objektů vyplývá, že venkovní rolety s označením 06 a 07 

se nachází v objektech vždy jen 1x, a to v 1.NP (viz Obr. 12, Obr. 13, Obr. 15, 

Obr. 16). Avšak ve výkresech Řez D – D – Objekt A (1094-5-D1.1-01-010-

640A-A) a Řez D – D – Objekt B (1094-5-D1.1-01-010-640B-A) je roleta 

zobrazena vždy v každém podlaží u lodžie (viz Obr. 14, Obr. 17).  

 Jedná se tedy o chybu ve výše zmíněných řezech a opravou 

je zakreslení rolet pouze v 1.NP. 

 

Obr. 12: Venkovní roleta s ozn. 07 dle výpisu pouze 1x 

 

Obr. 13: Venkovní roleta s ozn. 07 není označena v 3.NP 
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Obr. 14: Venkovní roleta zakreslena v každém podlaží v Řezu D – D – Objekt A 
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Obr. 15: Venkovní roleta s ozn. 06 dle výpisu pouze 1x 

 

 

Obr. 16: Venkovní roleta s ozn. 06 není označena v 4.NP 
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Obr. 17: Venkovní roleta zakreslena v každém podlaží v Řezu D – D – Objekt B 
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1.2.8 Chyby u podsypů ve skladbách podlah 1.NP 

Hutněný štěrkový podsyp u skladeb podlah v 1.NP vzájemně 

nesouhlasí ve výpisu Skladby konstrukcí (1094-5-D1.1-01-010-960-A) 

se zakreslením v řezech ASŘ a s popisem v Technické zprávě ASŘ (1094-5-

D1.1-01-010-101-A). Ve všech skladbách podlahových konstrukcí 1.NP, 

dle výpisu skladeb, hutněný štěrkový podsyp odpovídá tloušťce 150 mm 

(viz Obr. 18), zatímco dle řezů ASŘ a TZ ASŘ odpovídá tloušťce 200 mm 

(viz. Obr. 19, Obr. 20). Neboť pokud je tloušťka podsypu 150 mm, mělo by být 

správně v TZ ASŘ uvedeno, že v ploše objektu se provede srovnání terénu na 

úroveň -0,450 (viz Obr. 20). 

Dále ve výkresech chybí okótován štěrkový podsyp, případně doplněn 

i výškovou kótou (viz Obr. 19).  

Opravou je tedy správné zakreslení podsypu u podlah v tl. 150 mm 

ve všech řezech ASŘ a opravení popisu v TZ ASŘ na správnou úroveň -0,450. 

 

Obr. 18: Tloušťka štěrkového podsypu dle výpisu skladeb konstrukcí 
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Obr. 19: Chybné zakreslení štěrkového podsypu v řezech ASŘ 

 

 

Obr. 20: Chybný popis úrovně terénu v TZ ASŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.2.9 Chyby a nedostatky v zakreslení u založení výtahových 

šachet 

Ve skladbách podlah výtahových šachet, dle výpisu Skladby konstrukcí 

(1094-5-D1.1-01-010-960-A), by pod ŽB základovou deskou o tl. 300 mm měl 

být hutněný štěrkový podsyp tl. 150 mm (viz Obr. 21). Tato vrstva ale v řezech 

ASŘ zakreslena není (viz Obr. 22).  

Vzhledem k mocnosti ŽB základové desky a faktu, že tato deska bude 

na ŽB hlubinných pilotách nebude nadále štěrkový podsyp uvažován. Opravou 

tedy je úprava popisu skladby podlahy pro výtahovou šachtu. 

Dále se neshoduje výšková kóta v řezech -1,650 s popisem 

v Technické zprávě ASŘ (1094-5-D1.1-01-010-101-A), kde je uvedeno, že dno 

výkopu pro zahloubení výtahu je na kótě -1,700 (viz Obr. 22, Obr. 23). 

Napravením této chyby je přepsaní popisu v TZ ASŘ na správnou 

úroveň -1,650. Závěrem by bylo také vhodné řezy ASŘ u šachet více okótovat. 

 

Obr. 21: Štěrkový podsyp pod výtahovou šachtou dle výpisu skladeb konstrukcí 

 

Obr. 22: Zakreslení výtahové šachty v řezech ASŘ 
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Obr. 23: Úroveň dna výkopu pro zahloubení výtahu dle TZ ASŘ 

 

1.2.10 Areálové podzemní kabelové rozvody NN, VO zakresleny 

chybným typem čáry 

 Ve výkresu C.3 – Koordinační situační výkres (1094-5-C-00-000-301-

A) jsou areálové podzemní kabelové rozvody NN, VO zakresleny typem čáry, 

který odpovídá kabelové přípojce NN (viz Obr. 24, Obr. 25). Opravou 

je zakreslení správným typem čáry dle legendy. 

 

Obr. 24: Chybně zakresleny areálové podzemní kabelové rozvody NN, VO 

 

 

Obr. 25: Typy použitých čar pro vedení NN, VO 
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1.3 Chybějící podklady 

Chybějící podklady v předané projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (Vyhláška o dokumentaci 

staveb) ve znění novely č. 62/2013 Sb. byly již vypsány v části 1.1 (Formální 

posouzení projektové dokumentace). 

 

Dále chybí dokumentace těchto stavebních objektů: 

- SO.02 – Hrubé terénní úpravy 

- Pouze popsáno v Technické zprávě ASŘ (1094-5-D1.1-

01-010-101-A 

- SO.04 – Areálová kanalizace 

- Obsaženo částečně v části D.1.4-050 

- SO.05 – Vodovodní přípojka 

- SO.06 – Přípojka teplovod (EOP) 

- SO.07 – Přeložka teplovod (EOP) 

- SO.08 – Přípojka (ČEZ) a areálové kabelové vedení NN 

- Obsaženo částečně v části D.1.4-090 

- SO.09 – Venkovní osvětlení 

- Obsaženo částečně v části D.1.4-090 

- Přípojka SEK 


