
  Příloha č.2 k SOD č. 1/2015 

Název stavby/projektu:  
Realizace úspor energie-Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 

 
Stupeň projektové dokumentace: ZDS + DSP 
 
Zpracovatel projektové dokumentace:   
 

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PD 

(Část/strana) 

název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD 

  

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD   
dokumentace obsahuje záborový elaborát   
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů   
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem 

  

digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v  
DWG a 1 x CD v PDF 

  

textová část ve formátu Microsoft Word   
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word   
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu Microsoft Excel  

  

počet paré odpovídá SOD   
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů 

  

paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty 

  

součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům 

  

součástí dokladové části je zápis z projednání 
dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. 
výstupní protokol dokumentačního výboru v případě 
dopravních staveb 

  

stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)   
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO 

  

u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO 

  

projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV 

  

oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH 

  

rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

  

dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

  

 
 



Obsah a rozsah dokumentace stavby 

Datum: 

 
 
Jméno zodpovědného projektanta 
 
 
Podpis zodpovědného projektanta: 


