
Protokol o přijímací zkoušce ve studijním oboru Městské stavitelství a inženýrství, 

konané dne 4.6.2019 

 

 

Příjmení a jméno uchazeče: …………………………............................................................................ 

Počet bodů:   ………………. 

 

Příjmení a podpis opravujícího: ………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Přerušit přirozenou vodicí linii zabezpečující samostatný pohyb nevidomých osob lze nejvýše: 
a) na vzdálenost 3 000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatového vedení 
b) na vzdálenost 8 000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatového vedení 
c) na vzdálenost 15 000 mm mezi jednotlivými částmi přirozeného hmatového vedení 

 
 

2. Výška obrubníku trávníku pro funkci přirozené vodicí linie musí být: 
a) nejvýše 60 mm 
b) vyšší než 80 mm 
c) vyšší než 60 mm 

 
 

3. Šířka vstupu do prostoru bezbariérové záchodové kabiny ve stavbách občanského vybavení musí 
být:  
a) nejméně 900 mm  
b) nejméně 800 mm  
c) nejméně 700 mm  

 
 

4. Před vstupem do budovy musí být: 
a) vodorovná plocha nejméně 1 500 x 1 500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1 500 mm x         

2 000 mm ve sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0%) 
b) vodorovná plocha nejméně 1 200 x 1 500 mm, při otevírání dveří ven nejméně 1 500 mm x 

1 500 mm 
c) vodorovná plocha nejméně 1 500 x 1 500 mm 

 
 

5. Zákon č. 274/2001 Sb. se vztahuje na vodovody a kanalizace 
a) pokud je trvale využívá alespoň 20 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z 

ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 50 m3  

b) pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z 

ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 20 m3  

c) pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z 

ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3  

 
 

6. Ve které části uličního prostoru se přednostně navrhují IS? (pokud na tom vůbec záleží) 
a) V hlavním dopravního prostoru 
b) V přidruženém dopravního prostoru 
c) Nezáleží na prostoru 

 
 
 



7. Jakým způsoben lze odvést veškeré splaškové odpadní vody z pozemku a objektu?  
a) žumpou 
b) veřejnou kanalizací 
c) ČOV 
d) Všemi výše uvedenými způsoby 

 
 

8. Které z uvedených sítí májí ochranné a současně i bezpečnostní pásmo? 
a) VTL 
b) VVN – velmi vysoké napětí 
c) EVN – extrémně vysoké napětí 
d) Všechny výše uvedené 

 
 

9. Ochranné pásmo teplovodu je? 
a) 2 m 
b) 2,5 m 
c) 3 m  
d) 3,5 m 

 
 

10. Současný trend přesunu rezidentů z center měst a tradičně obývaných oblastí na okraje sídel a do 
menších obcí v blízkosti velkých měst označujeme jako: 
a) urbanizace 

b) reurbanizace 

c) suburbanizace 

d) outurbanizace 

 

 

11. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích může být jako město označeno sídlo v České republice, 
které má nejméně: 
a) 1 000 obyvatel 

b) 3 000 obyvatel 

c) 10 000 obyvatel 

d) 25 000 obyvatel 

 

 

12. Zásady územního rozvoje, jakožto jeden ze základních nástrojů územního plánování pořizuje: 
a) Ministerstvo pro místní rozvoj 

b) Krajský úřad 

c) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

d) Ministerstvo obrany pro území vojenských újezdů 

 

 

13. Proces posouzení plánované stavby z hlediska jejího vlivu na životní prostředí se běžně označuje 

anglickou zkratkou: 

a) SEA 

b) CIA 

c) ODA 

d) EIA  

 

 

14. Při správním aktu "Kolaudace" provádí stavební úřad 

a) Posouzení souladu stavby s územním plánem 

b) Posouzení investičního záměru 
c) Souhlas se stavebním projektem  
d) Souhlas s užíváním stavby 

 



15. Zakázka malého rozsahu na stavební práce je 

a) zakázka nad 142,7 mil. Kč 

b) zakázka pod 142,7 mil. Kč a nad 6 mil. Kč     
c) zakázka za 6 mil. Kč a méně 

 
 

16. Mezi speciální stavební úřady nepatří: 

a) Drážní správní úřady 
b) Silniční správní úřady  
c) Vodoprávní úřady          
d) Vojenské stavební úřady 

 
 

17. Nepřímí účastníci výstavbového projektu jsou např.: 

a) Stavební úřad, dotčené orgány státní správy, banka, autorizovaný inspektor, správci 

dopravní a technické infrastruktury. 

b) Investor, projektant, zhotovitel, provozovatel. 

c) Stavební úřad, investor, projektant, banka, dotčené orgány státní správy, autorizované osoby, 

geodeti, stavebníci, technický dozor investora. 

 

 

18. Mezi typické činnosti investora v předinvestiční fázi výstavbového projektu patří: 

a) Vklad do katastru nemovitostí, uzavření smluv s dodavateli energií a služeb, pojištění objektu. 

b) Vypracování analýz a studií, rozhodnutí o způsobu organizace, řízení a financování 

objektu. 

c) Dozorová činnost, controlling, předání staveniště. 

 
 

19. Co je to cena? 

a) množství všech nákladů na stavební výkon, 
b) v obecném slova smyslu - množství peněz, za které směníme jednotku žádaného zboží 

nebo služby (Penězi vyjádřená hodnota zboží nebo služby),    
c) součet všech režijních nákladů. 
d) pouze zisk bez nákladů. 
 

 

20. Co je to JKSO? 

a) jednotlivá klasifikačně – stavební organizace,  
b) číselník stavebních organizací, 
c) jednotná klasifikace stavebních objektů (jedna z nejpoužívanějších pomocných 

klasifikací v ČR), 
d) třídník stavebních konstrukcí a prací. 

 


