
Ministerstvo dopravy vyhlásilo další termíny konání písemných zkoušek pro získání 

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. 

 

Písemné zkoušky se budou konat v budově Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 12, Praha dne 10. 

dubna 2019 pro následující stupně a odbornosti: 
- Oprávnění Stupně I, všeobecně, 

- Oprávnění Stupně II a III, odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení) - 

písm. a) dle čl. 2.3 příl. 8.8 MP, 

- Oprávnění Stupně II a III, mostní objekty betonové, ostatní a zdi - písm. c) dle čl. 2.3 příl. 8.8 MP, 

- Oprávnění Stupně II a III, odbornost trubní vedení - písm. e) dle čl. 2.3 příl. 8.8 MP, 

- Oprávnění Stupně II a III, odbornost geotechnika - písm. i) dle čl. 2.3 příl. 8.8 MP. 

MP - Metodický pokyn Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č.j. 254/06-120-RS/2 

ze dne 26.4.2006 ve znění Dodatku č. 1 č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009. 

 

V jednom dni (termínu) je možné absolvovat písemnou zkoušku nejvíce pro dvě odbornosti. 

Písemné zkoušky budou probíhat vždy v době od 9:30 a 12:30 hodin, místnost konání bude upřesněna 

pracovníkem recepce Ministerstva dopravy. 

K písemným zkouškám se mohou přihlásit a dostavit pouze žadatelé, jejichž úplná žádost o udělení 

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací byla žadatelem odeslána 

a Ministerstvem dopravy (MD) registrována před 20. březnem 2019, případně před tímto datem byly MD 

předány chybějící doklady, a kteří se do tohoto data přihlásili k písemné zkoušce v rezervačním systému. 

Bez přihlášení se k písemné zkoušce nebude žadateli účast na písemné zkoušce umožněna. 

U písemné zkoušky je v souladu s čl. 4.3 MP povoleno používat veškerou dostupnou literaturu (Obchodní 

podmínky, Metodické pokyny schválené MD, Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 

komunikací, Technické podmínky schválené MD a technické normy) ve znění platném k 1. lednu 2019. 

Používání telekomunikačních zařízení, elektronických vyhledavačů a výpočetní techniky není povoleno a je 

důvodem pro negativní hodnocení výsledku písemné zkoušky. 

O výsledku písemné zkoušky bude účastník v případě zájmu ústně informován předsedou nebo 

tajemníkem komise cca 2 hodiny po ukončení písemné zkoušky. 

Vyhodnocený protokol z konání písemné zkoušky bude účastníkům v souladu s čl. 4.5 přílohy 8.8 MP 

předán elektronicky nejpozději v termínu do 10 dnů od data konání písemné zkoušky na účastníkem 

v protokolu uvedenou el. adresu. 

Předsedou komise při písemných zkouškách bude Ing. Jiří Horkel nebo Ing. Jiří Šmíd, Ph.D., tajemníkem 

Ing. Jaroslav Vodička. 


