Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

Podmínky pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
(DSPS) vodohospodářských staveb v působnosti
zadavatele, vlastníka vodohospodářské infrastruktury
akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM).
Tento dokument je určen pro zhotovitele staveb a osoby vykonávající technický dozor staveb
zadavatele VKM.
Rozsah, obsah a forma projektové dokumentace skutečného provedení je vždy součástí předmětu díla
příslušné stavby vymezeného smlouvou o dílo event. objednávkou.
Při čemž se vychází z tohoto dokumentu.

Kategorie A)
Pro stavby vyžadující stavební povolení, nebo ohlášení, včetně staveb zahrnující stavební
úpravy liniových staveb vodovodů a kanalizací, kde se nemění jejich trasa
se DSPS vypracovává v souladu s
Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v rozsahu a
obsahu dle přílohy č. 7.
Pozn. DSPS zejména obsahuje:
Část „A“
Část „B“
Část „C“

Část „D“

textovou část - průvodní zpráva
textovou část – souhrnná technická zpráva
situační výkresy
(vycházející z geodetického zaměření skutečného provedení)
 Celkový situační výkres s vazbou stavby na okolní zástavbu
 Katastrální situační výkres, tj. zákres stavby do katastrální mapy
výkresovou dokumentaci
 Podélný profil vycházející z geodetického zaměření skutečného provedení
 Kladečské schéma (vodovodu, tlakové, podtlakové kanalizace)
 Kladečské schéma armaturních šachet či objektů
 Výkresy objektů (charakteristické půdorysy, řezy a pohledy)

DSPS se předává ve formě:

Pozn.

2 x kompletně v tištěné (papírové) formě
2 x v digitální formě na nosiči CD, nebo USB.

Texty a výkresy ve formátu *.pdf, pokud nebude
smluvně ujednáno jinak.
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Dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

Kategorie B)
Pro ostatní stavby se vypracovává zjednodušená dokumentace skutečného provedení dle
§ 10
vyhlášky č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství ze dne 16. 11. 2001, kterou se
provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění.
§10
Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace
(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová
dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace,
popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro zpracování
provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona.8)
(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:
a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název
nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru
nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o
stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,
b) technický popis stavby a jejího vybavení,
c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovídajících druhu a účelu stavby,
d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich
opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček,
popis apod.),
e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských
nádrží.
(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500,
popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur,
lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo
rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové
dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.
(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v digitální formě a průběžně se
upravuje podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace.
§ 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
8)

Pozn.
Zjednodušenou dokumentaci skutečného provedení může tvořit kopie zadávacího projektu, nebo
realizační dokumentace zhotovitele doplněná výkresy změn, pokud to není na újmu přehlednosti a
srozumitelnosti dokumentace.
V těchto případech zhotovitel vyznačí všechny změny do předmětné dokumentace stavby, ke kterým
dojde v průběhu realizace díla, tam kde změny nebudou, bude uvedeno „beze změn“. Průvodní zpráva,
souhrnná technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a
razítkem zhotovitele.

Zjednodušená DSPS se předává ve formě:
2 x kompletně v tištěné (papírové) formě
2 x v digitální formě na nosiči CD, nebo USB.

Pozn.
Texty a výkresy ve formátu *.pdf, pokud
nebude smluvně ujednáno jinak.
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