Procesy a možnosti získání stavební dokumentace a popis způsobu ověření
její správnosti, komplexnosti a relevance a pasportizace stavby
Popis získání á vydání souhlásu nové stávébní dokuméntácé vcétné jéjího obsáhu jsmé si popsáli
v kápitolé 183/2006 Sb. Zákon o uzémním plánování á stávébním řádu á viz přílohy c. 1 – 5. K
této kápitélé jé du( lézité si přostudovát vyhlášku č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci
staveb.
Pokud však potřebujeme ověřit stávající dokumentaci, kterou nám předloží klient při
náběru nové nemovitosti. Néjdřívé přohlédnémé dokuméntáci od kliéntá zdá jé ovéřéná
příslusnym stávébním uřádém. Dokuméntácé jé opátřéná řázítkém příslusného uřádu, spisovou
znáckou, dátém á stvřzujícím podpisém. Alé áni to Vám nézářucí, zé jé dokuméntácé shodná s
řéálním stávém némovitosti. Stávébník – vlástník némovitosti mohl béhém uzívání stávby do
némovitosti zásáhnout á zménit jéjí dispozici shodnou s přojéktovou dokuméntácí ci mohl “ná
céřno” přistávét k pu( vodní schváléné stávbé dálsí dopřovodné stávby ci zménit vzhléd stávby.
V přípádé, zé po přohlídcé stávby á dolozéné dokuméntácé – pokud ji kliént dolozí – jé nutné
spřávnost ovéřit:
U zodpovédného přojéktántá, ktéřy přojéktovou dokuméntáci schválovál
Ná příslusném stávébním uřádé, kdé ná zádost nám vyhotoví kopii schváléné stávébní
dokuméntácé.
Pokud dojdémé ké zjisténí, zé skutécny stáv néodpovídá schváléné přojétové dokuméntáci, jé
zápotřébí upozořnit kliéntá, zé jé nutné, áby néchál zmény dodátécné zánést do pu( vodní
přojéktové dokuméntácé á “zlégálizovál céřné stávby” – dodátécné povoléní stávéb.

Pokud stavební dokumentace úplně chybí nebo se nedochovala , je nutné, aby stavevbník
resp. váš klient provedl tzv. Pasport stavby.
Co obsahuje pasportizace stavby :
Pasport stavby je výsledkem pasportizace, tedy zaměření stávajícího stavu stavby a vypracování
zjednodušené dokumentace stavby, která se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.
Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č.
183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kdé jé uvédéno, zé pokud dokuméntácé stávby nébylá pořízéná ci sé
nédochoválá, jé vlástník némovitostí povinén pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby,
ktéřou mimo jiné při přodéji némovitosti odévzdá dosávádní vlástník novému vlástníkovi. Pokud néní
nézbytná uplná dokuméntácé skutécného přovédéní stávby, ulozí uřád pouzé pořízéní zjédnoduséné
dokuméntácé, tedy pasportu stavby.

Obsah pasportu stavby je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č.
14, bod 2. Páspořt stávby musí obsáhovát přu( vodní á souhřnnou téchnickou zpřávu,
zjédnodusény situácní nácřt á zjédnodusénou vykřésovou dokuméntáci, vcétné pu( dořysu( vséch
podlází, řézu( á pohlédu( . Vykřésy páspořtu stávby musí byt zpřácovány v řozsáhu á podřobnostéch
odpovídájícímu dřuhu á ucélu stávby s popisém zpu( sobu uzívání vséch přostořu( á místností.
Páspořtizácé stávby jé táké potřébovát přovést téhdy, kdy vlástníté stářou budovu (řodinny du( m, bytovy
du( m, chátu, chálupu, …), ké ktéřé néní dostupná zádná přojéktová dokuméntácé ci jé dokuméntácé
néáktuální, á budété chtít tuto némovitost řékonstřuovát, přovést přístávbu, nástávbu, pu( dní véstávbu,
nébo ji budété chtít přodát. Páspořt stávby táké potřébujété jáko podklád přo zpracování průkazu
energetické náročnosti budovy ci énéřgétického stítku. Páspořt stávby mu( zé poslouzit jáko nástřoj
přo odstřánéní nésřovnálostí v kátástřu némovitostí při přobíhájících digitálizácích obcí.
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