ZPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTU STAVBY
STANDARD VÝKONOVÝCH FÁZÍ

VÝKONOVÁ FÁZE PRVÁ
PPR
PROVEDENÍ PROFESNÍCH VÝKONŮ PRO PŘÍPRAVU ZAKÁZKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR







analýza zakázky architektem
předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem a prověření a posouzení vhodnosti staveniště
pro sledovaný účel
specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem, a to podle
charakteru zakázky
předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem a určení
rozsahu těchto prací
shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu / uzavření smlouvy

VEŘEJNOST / ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI
ÚČASTNÍCI

§ 27/1/a(b) // § 85/1,2/a
§ 27/2 // § 85/2/b OSTATNÍ VČETNĚ VLASTNÍKŮ
SÍTÍ A TĚCH, KDO PROKÁŽÍ PRÁVNÍ ZÁJEM
§ 27/3 // § 85/2/c SDRUŽENÍ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PŘEDPISŮ

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ / HUMÁNNÍ A VETERINÁRNÍ
HYGIENA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / EIA, OPK, LESY, PŮDA,
OVZDUŠÍ, VODY, GEOL

VÝKONOVÁ FÁZE DRUHÁ
VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU/STUDIE STAVBY

STS

PAMÁTKOVÁ PÉČE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA / PK, DR, LET, VOD

KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR







příprava návrhu/studie pozemní stavby architektem
zpracování návrhu/studie pozemní stavby architektem, popřípadě specialisty (koordinace specialistů)
upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem, a to
podle charakteru zakázky
uskutečnění předběžných jednání architektem k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
projednání výsledků s klientem

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA / VAK, ENG, ELK,
ODP
POŽÁRNÍ OCHRANA
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ / CIVILNÍ OCHRANA

PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIE STAVBY S
NĚKTERÝMI DOSS A MOŽNÝMI ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ

VÝKONOVÁ FÁZE TŘETÍ
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ


KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR





DÚR

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu projektu a určení podmínek pro zpracování
dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem
zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty
koordinované architektem, a to podle charakteru zakázky
zpracování projektové součásti dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem
o textová část projektové součásti dokumentace
o výkresová část projektové součásti dokumentace
zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu
řízení

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ / OSOBY
VEŘEJNOST / ZÁSTUPCE
VEŘEJNOSTI / VLASTNÍCI

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ STANDARDNÍ
[§ 76 AN. SZ]

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
ZJEDNODUŠENÉ [§ 95 SZ]

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚZEMNÍ SOUHLAS [§ 96 SZ]

VÝKONOVÁ FÁZE ČTVRTÁ
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ


KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR





SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A
STAVEBNÍ ŘÍZENÍ [§ 78/1 SZ]

DSP

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování projektu pro
stavební řízení [stavební povolení]
zadání podrobných průzkumů specialistům koordinovaným architektem, a to podle charakteru zakázky
pracování projektu pro stavební řízení [stavební povolení]
o textová část projektu pro stavební povolení
o výkresová část projektu pro stavební povolení
zpracování a sestavení dokumentace žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ /
VLASTNÍCI / OSOBY

DOTČENÉ SPRÁVNÍ ORGÁNY

OHLÁŠENÍ STAVBY
[§ 104/2A-D; § 105 AN. SZ]

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
STAVEBNÍ ÚŘAD

VÝKONOVÁ FÁZE PÁTÁ
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR









KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR

DODAVATEL STAVBY

KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR






DODAVATEL STAVBY



DZS

VDS

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a výběru dodavatele/zhotovitele
stavby
pomoc při vyhodnocení nabídkového řízení při výběru dodavatele
spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy klienta s dodavatelem a pomoc při sjednání a
podpisu smlouvy

VÝKONOVÁ FÁZE OSMÁ
AUTORSKÝ TECHNICKÝ DOZOR


SPOJENÁ ŘÍZENÍ [§ 140 SPRÁVNÍHO ŘÁDU]
OBECNÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ + SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ [§ 15
SZ]

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro
výběr dodavatele/zhotovitele stavby klientem
zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby / sestavení tendrové/zadávací dokumentace a
zadávacích podmínek
pomoc klientovi s předběžným vyhledáním vhodných uchazečů pro výběrové řízení po té, co klient schválil
projekt pro provedení stavby a po poslední revizi odhadu rozpočtu

VÝKONOVÁ FÁZE SEDMÁ
SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU DODAVATELE


STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ZKRÁCENÉ [§ 117 SZ]

DPS

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování projektu pro
provedení stavby
zpracování základních náležitostí projektu pro provedení stavby
o všeobecné náležitosti projektu pro provedení stavby
o textová část projektu pro provedení stavby
o výkresová část projektu
o vypracování stavebně-technických specifikací k projektu pro provedení stavby (a k využití pro podklady
pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby) architektem a profesními specialisty a konzultanty
zpracování dalších náležitostí projektu pro provedení stavby a jejich projednání s klientem

VÝKONOVÁ FÁZE ŠESTÁ
VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
STANDARDNÍ [§ 109 AN. SZ]

STAVEBNÍ ÚŘAD
NEBO JÍM ZMOCNĚNÁ
OSOBA

ATD

provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon
autorského a investorského technického dozoru
zadání provedení doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným
architektem, a to podle charakteru zakázky [například při obnově stavby]
všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského a investorského technického dozoru
o výkon autorského (jakostního, kvalitativního) dozoru
o [výkon investorského (množstevního, kvantitativního) technického dozoru]

AUTORIZOVANÝ
INSPEKTOR

DOZOR NAD STAVBOU /
KONTROLNÍ DNY
ZÁSTUPCI
DOTČENÝCH
SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI
PRÁCE
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY
KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
KLIENT / STAVEBNÍK / INVESTOR
VÝKONOVÁ FÁZE DEVÁTÁ
SKP
SESTAVENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A UVEDENÍ STAVBY DO
UŽÍVÁNÍ
DODAVATEL STAVBY





uvedení stavby do provozu a užívání / oznámení o užívání stavby / účast při vydání kolaudačního souhlasu
sestavení dokumentace skutečného provedení stavby, popřípadě poskytnutí podkladů pro její sestavení
spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY [§ 119
AN. SZ]

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS [§ 122 SZ]
(NENÍ SPRÁVNÍM ROZHODNUTÍM)

SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ: ZÁKAZ
UŽÍVÁNÍ STAVBY [§ 122/4 SZ]

