
Vyhovuje       
(je dostačující) Poznámky

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO

3.1.1. Technická zpráva ANO
3.1.2. Výkresová část ANO

x V objektu nejsou umístěna zařízení pro ochlazování.

3.2.1. Technická zpráva x
3.2.2. Výkresová část x

ANO
3.3.1. Technická zpráva ANO
3.3.2. Výkresová část ANO

3.4.1. Technická zpráva NE
3.4.2. Výkresová část NE

ANO

3.5.1. Technická zpráva ANO
Zařizovací předměty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
nejsou navrženy.

3.5.2. Výkresová část ANO

x V objektu nejsou umístěna plynová zařízení.

3.6.1. Technická zpráva x
3.6.2. Výkresová část x

3.7.1. Technická zpráva ANO Chybí energetická bilance, předpokládaná roční spotřeba.

3.7.2. Výkresová část ANO
3.7.3. Bleskosvody ANO Textová část součástÍ TZ elektro.

ANO
3.8.1. Technická zpráva ANO
3.8.2. Výkresová část ANO

x Není součástí stavby.

3.10.1. Technická zpráva x
3.10.2. Výkresová část x

x Není součástí stavby.

3.11.1 Technická zpráva x
3.11.2. Výkresová část x

ANO
ANO
NE

Bytový dům Tetínská  -  Projektová dokumentace pro provádění stavby

Není součástí stavby.

3.6. Plynová zařízení 

3.8. Slaboproudá zařízení

3.10. Vnitřní vybavení (interiér) 

3.9. Další zařízení techniky prostředí (pokud se 
vyskytují) 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 

ANO

x

3.11. Vnější vybavení budov

B. Inženýrské objekty 

2. Výkresová část
3. Výpočty

3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky        a 
bleskosvody 

Část projektové dokumentace

POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE dle přílohy č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

A. Pozemní objekty 

1. Technická zpráva

3.4. Měření a regulace (MaR), automatický 
systém řízení (ASŘ), elektrická požární 
signalizace (EPS) NE

2. Stavebně konstrukční část 

3. Technika prostředí staveb 

1.1. Technická zpráva 
1.2. Výkresová dokumentace 

2.1. Technická zpráva 
2.2. Výkresová část 
2.3. Podrobný statický výpočet 

3.1. Zařízení pro vytápění staveb 

3.2. Zařízení pro ochlazování staveb 

3.3. Zařízení vzduchotechniky 

3.5. Zdravotně technické instalace 
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Vyhovuje      
(je dostačující) Poznámky

x
x
x
x

x

ZÁVĚR:

Součástí projektové dokumentace není žádná dokumentace provozních souborů. 

x

C7.  Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá 
zařízení a rozvody
C8. Zařízení pro údržbu technologického zařízení

C6. Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy

C. Provozní soubory 
C1. Technologická zařízení pro výrobní a speciální 
nevýrobní procesy

x

x

C3. Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

C2. Systém řízení technologických procesů a zařízení 
měření a regulace

Součástí dokumentace by tedy mohla být i dokumentace výtahů, pokud bychom je považovali za provozní soubor vykonávající obslužný 
proces - dopravu. V objektu budou osazeny 2 osobní výtahy. 

B. Inženýrské objekty 
Dokumentace této části není kompletní, chybí výpočtová část.

C. Provozní soubory 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. uvádí, že provozní soubor představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem technologických 
zařízení, vykonávajících ucelený dílčí technologický proces a to buď výrobní nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). 

Projektová dokumentace byla posouzena podle přílohy č. 2 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby vyhlášky 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

A. Pozemní objekty 
Dokumentace této části je vcelku kompletní, obsahuje všechny důležité dokumenty, chybí statický výpočet ve stavebně konstrukční části.

Součástí projektové dokumentace není žádná dokumentace 
provozních souborů.

Část projektové dokumentace

C5. Provozní vzduchotechnika
C4. Provozní potrubí
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