Kontrolný list obsahu Projektovej dokumentácie
Legislatívna časť - kontrola súladu stavebného povolenia, PD k SP a MPV
Zodpovedný za kontrolu: a) interná PD - príslušný tím projektov,
b) externá PD - tím projektového inžinieringu
1. Textová časť:
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Informácia o výrube stromov, kríkov
Informácia o chránených územiach
Informácia o existujúcich inžinierskych sieťach na stavenisku
2. Územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia overená v územnom konaní originál/overená kópia.
Územné rozhodnutie originál/overená kópia.
3. Stavebné povolenie
Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní originál/overená kópia.
Stavebné povolenie originál/overená kópia.
4. PD k RS
Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie - originál (len zariadenia VN)
Overená PD konštrukčnej dokumentácie - originál (len zariadenia VN)
Súlad PD k RS a PD overenej v stavebnom konaní v častiach, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu.
Projekt požiarnej bezpečnosti vypracovaný oprávaným projektantom s definovaním min. vzdialenosti od objektu
TS – ak to príslušný úrad žiadal.
Iné potrebné detaily pre montáž, ak si to technické riešenie vyžaduje (projekt oporného múru a statika, projekt
oplotenia a pod.).
5. Dokladová časť
Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií predložené pri stavebnom konaní s nasledovným minimálnym
obsahom:
- doklady o overení existencie podzemných inžinierskych sieti,
- vyjadrenie správcu komunikácie (ak príde ku styku s cestami a miestnymi komunikáciami SSC, diaľnice, Okresný
úrad, atď.),
- stanovisko alebo rozhodnutie obvodného pozemkového úradu, ak je stavba situovaná po PPF (orná pôda,
záhrady, pasienky, atď.),
- rozhodnutie o odňatí z LPF - ak zariadenia situované na lesných pozemkoch,
- stanovisko správcu toku – ak príde ku križovaniu, súbehu s vodným tokom,
- rozhodnutie o výrube – ak je výrubu nevyhnutný,
- stanovisko vlastníka prekladaného zariadenia ak je súčasťou stavby vyvolaná investícia.
6. Majetkoprávne vysporadanie
- Súpis dotknutých pozemkov,
- zákres navrhovaných energetických zariadení do katastrálnej mapy a mapy určeného operátu (sútlač parciel
KN-C a KN-E) s vyznačením a farebným odlíšením katastra nehnuteľností C, E (bez polohopisu a výškopisu,
existujúceho stavu),
- zákres navrhovaných energetických zariadení do mapového podkladu geodetického zamerania územia
(polohopis a výškopis) s vyznačením hraníc pozemkov katastra nehnuteľností C a E. Prvky mapového podkladu
musia byť farebne odlíšené,
- situácia umiestnenia TS (ak sa v rámci stavby navrhuje vybudovanie TS),
- súhlasné stanoviská vlastníkov pozemkov, ktoré sú situované v zastavanom území obce, s umiestnením
elektroenergetických rozvodov a s tým súvisiacim zabezpečením práva k pozemku alebo stanovisko vlastníka
pozemku, ktorým môže byť orgán miestnej samosprávy alebo štátnej správy, k projektovej dokumentácii,
pričom na základe takto vydaného stanoviska k projektovej dokumentácii sa bude dať uzatvoriť zmluva
o majetkoprávnom vysporiadaní alebo zápisy z rokovaní, z ktorých bude vyplývať súhlas vlastníka pozemku
s umiestnením elektroenergetických rozvodov a s tým súvisiacim zabezpečením práva k pozemku,
- súhlasné stanovisko vlastníka pozemkov s umiestnením TS a s tým súvisiacim zabezpečením práva k pozemku,
- geometrické plány (ak sú potrebné).
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