
MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR INFRASTRUKTURY

METODICKÝ POKYN
K SESTAVENÍ ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH

KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK PRO DOKUMENTACI 

STAVBY POZEMNÍ KOMUNIKACE

Schváleno: MD-OI č.j. 322/08-910-IPK/1
ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. května 2008,

se současným zrušením znění tohoto MP–ZTKP-D 
schváleného MD-OPK

č.j. 636/03-120-RS/1 ze dne 19. 12. 2003

Praha, duben 2008



1

OBSAH

ČÁST I. VŠEOBECNĚ .............................................................................................................................3

1.1 ÚVOD   .........................................................................................................................................5

1.2 ÚČEL ZTKP-D .....................................................................................................................................5

1.3 STRUKTURA ZTKP-D .......................................................................................................................5

1.4 VYPRACOVÁNÍ ZTKP-D ...................................................................................................................6

ČÁST II. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
PRO DOKUMENTACI STAVBY PK .....................................................................................................7

TKP-D 1   VŠEOBECNĚ ...........................................................................................................................9

TKP-D 2   UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PK ..............................................................TKP-D 2   UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PK ..............................................................TKP-D 2   UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PK 12

TKP-D 3   ZEMNÍ TĚLESO .................................................................................................................... 13

TKP-D 4   VOZOVKY, KRAJNICE A CHODNÍKY ............................................................................. 13

TKP-D 5   ODVODNĚNÍ PK ...................................................................................................................TKP-D 5   ODVODNĚNÍ PK ...................................................................................................................TKP-D 5   ODVODNĚNÍ PK 14

TKP-D 6   MOSTNÍ OBJEKTY A KONSTRUKCE ............................................................................... 14

TKP-D 7   TUNELY, PODZEMNÍ OBJEKTY A GALERIE ................................................................. 15

TKP-D 8   VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PK ...................................................................................TKP-D 8   VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PK ...................................................................................TKP-D 8   VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PK 16

TKP-D 9   OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ ....................................................................................................... 17

TKP-D 10 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA PK ........................................................................................................TKP-D 10 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA PK ........................................................................................................TKP-D 10 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA PK 18

TKP-D 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......................................................................................................... 19

ČLÁNKY ZTKP-D MĚNÍCÍ ČLÁNKY TKP-D .................................................................................... 19

ČLÁNKY ZTKP-D DODATKOVÉ K TKP-D ........................................................................................ 19



2



3

ČÁST I.

VŠEOBECNĚ
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1.1 ÚVOD

Tento metodický pokyn upravuje sestavení Zvláštních 
technických kvalitativních podmínek (ZTKP-D) pro 
zhotovení dokumentace stavby PK nebo dokumentace 
změny stavby PK (dále jen zhotovení dokumentace 
stavby PK). 

Pro tento metodický pokyn k sestavení Zvláštních tech-
nických kvalitativních podmínek pro dokumentaci 
stavby pozemní komunikace (dále jen MP ZTKP-D) 
platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky, údaje 
a zkratky uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně a ve 
Směrnici pro dokumentaci staveb PK. MP ZTKP-D je 
vydán v písemné formě (MD ČR) a na elektronickém 
nosiči (ČKAIT). V případě náhodných odlišností platí 
ustanovení tištěného vydání.

Metodický pokyn se člení na následující části:

ČÁST I. – VŠEOBECNĚ

ČÁST II. – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 
PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVBY PK

Část I. uvádí základní informace a ustanovení ve vztahu 
k ZTKP-D a obsahuje návod na sestavení ZTKP-D.

Část II. obsahuje příklady textu jednotlivých článků 
ZTKP-D s vysvětlujícím komentářem.

1.2 ÚČEL ZTKP-D

1.2.1 ZTKP-D jsou součástí zadávací dokumentace 
zakázky, která určuje předmět a způsob vyhotovení do-
kumentace určité stavby PK. Ve smlouvě o dílo mezi 
zadavatelem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace 
tvoří část obsahu této smlouvy. Do ZTKP-D se zařazují 
podmínky, které mají technický a kvalitativní charakter 
a jsou požadovány nebo umožňovány TKP-D, případně 
mění, doplňují nebo upravují standardní podmínky pro 
zhotovení dokumentace stavby PK uvedené v TKP-D 
a poskytují informace, které slouží ke kvalitnímu zpra-
cování nabídky na zakázku, jejímž předmětem je zhoto-
vení dokumentace stavby PK. Sestavení ZTKP-D zajistí 
zadavatel/objednatel příslušné dokumentace, jsou-li 
pro zpracování díla nutné.

1.2.2 Podle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 
Příloha 3, zadávací dokumentaci pro zhotovení doku-
mentace stavby tvoří Všeobecné obchodní podmínky 
pro dokumentaci staveb PK a Technické kvalitativní pod-
mínky pro dokumentaci staveb PK, které jsou standardní 
a dále Zvláštní obchodní podmínky pro dokumentaci 
stavby PK a Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
pro dokumentaci stavby PK, které zajistí (vypracuje) 
zadavatel/objednatel individuálně pro jmenovitou stavbu. 
Z hlediska závaznosti platí toto pořadí uvedených pod-
mínek:

ZOP-D

VOP-D

ZTKP-D

TKP-D

V tomto pořadí se také uvádí v zadávací dokumentaci, 
která slouží k zadání veřejné zakázky na zhotovení do-
kumentace. Jestliže je nutné pořadí závaznosti kterékoliv 
části zadávací dokumentace změnit, musí se jeho určení 
uvést dodatkovým článkem v ZOP-D.

Součástí zadávací dokumentace jsou také podklady jme-
novitě uvedené v ZOP-D, které jsou poskytovány zada-
vatelem/objednatelem. Tyto podklady jsou k nahlédnutí 
v soutěžní lhůtě nebo zařazeny do zadávací dokumen-
tace. Může to být např. předchozí dokumentace, dopravně 
inženýrské údaje, zaměření území atd.

1.2.3 Zadávací dokumentace a její pořadí závaznosti 
uvedené v oddíle 1.2.2 je také základní částí obsahu 
smlouvy o dílo (dílem je zhotovení dokumentace).

1.2.4 ZTKP-D doplňují nebo upravují ustanovení 
TKP-D, jestliže:

a) text TKP-D jmenovitě požaduje, aby další požadavky 
(údaje) byly uvedeny v ZTKP-D. Zadávací dokumen-
tace bez těchto požadavků (údajů) je neúplná;

b) text TKP-D uvádí, že další požadavky (údaje) mohou 
být uvedeny v ZTKP-D. Zadávací dokumentace je 
bez těchto požadavků (údajů) úplná;

c) okolnosti, které je nutno v dokumentaci stavby zo-
hlednit, vyžadují dodatečné články určující specifické 
podmínky nebo měnící požadavky TKP-D.

1.3 STRUKTURA ZTKP-D

1.3.1 Podle povahy jednotlivých zvláštních technic-
kých kvalitativních podmínek dokumentaci stavby pro 
pozemní komunikace se člení tyto podmínky na:

– měnící podmínky,

– nutné podmínky,

– možné podmínky,

– dodatkové podmínky.

Nutné podmínky musí být vypracovány vždy. Ostatní 
druhy podmínek závisí na povaze stavby a konkrétních 
okolnostech pro zhotovení dokumentace a o jejich se-
stavení rozhoduje zadavatel/objednatel. Zda se jedná 
o zvláštní technickou kvalitativní podmínku měnící, 
nutnou, možnou nebo dodatkovou, vyplývá z komentáře 
k jednotlivým článkům TKP-D s požadavkem na vypra-
cování nebo uvážení příslušného článku v ZTKP-D.

1.3.2 Ve vztahu ke stupňům dokumentace se roze-
znávají další dvě skupiny zvláštních podmínek. První 
skupinou jsou podmínky, které platí pro všechny stupně 
dokumentace (např. umístění stavby, předání dokumen-



6

tace atd.). Druhou skupinu tvoří podmínky, které jsou 
vztaženy k určitému stupni dokumentace (např. poža-
dovaný stupeň dokumentace, poskytované podklady, 
požadované průzkumy atd.).

1.3.3 V TKP-D je také řada odvolávek na zvláštní pod-
mínky, které mají velký vliv na rozsah požadovaných slu-
žeb a svým charakterem patří do ZOP-D. Tyto požadavky 
jsou také uvedeny v Části II. s komentářem a určením, 
ve kterém článku a odstavci ZOP-D se stanoví.

1.4 VYPRACOVÁNÍ ZTKP-D

ZTKP-D se vypracují v případě, že jsou pro danou stavbu 
nutné. Jejich zhotovení zajišťuje zadavatel/objednatel, 
jestliže požaduje pro konkrétní zeměměřičské a/nebo 
průzkumné práce a/nebo dokumentaci staveb pozemních 
komunikací:

– změnit některá ustanovení TKP,

– doplnit požadavky TKP,

– použít technologie nové nebo neobsažené v TKP.

Podkladem pro zpracování ZTKP-D jsou poznatky 
technického rozvoje, praktické zkušenosti z konkrét-
ních aplikací TKP-D a databáze zvláštních podmínek 
zadavatele/objednatele z předchozích staveb.

ZTKP-D se skládají z titulního listu, všeobecných usta-
novení a vlastních článků ZTKP-D.

1.4.1 Titulní list

Titulní list musí obsahovat:

– název dokumentu, tj. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ 
KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMEN-
TACI STAVBY,

– název stavby pro kterou platí,

– stupeň dokumentace,

– název zadavatele/objednatele,

– datum a místo vydání.

1.4.2 Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení určují pravidla pro použití 
ZTKP-D. Jedná se zejména o níže uvedená ustanovení.

(1) Vymezení platnosti.V tomto ustanovení se určí stavba, 
pro kterou se požaduje dokumentace podle podmí-
nek ZTKP-D, případné věcné a/nebo časové omezení 
platnosti jmenovitých článků ZTKP-D, další možné 
podmínky.

(2) Slova, uvedená v jednotném čísle, je možno použít 
při výkladu i v množném čísle (nebo naopak), jak to 
vyžaduje kontext článku při jeho použití.

(3) Pro přehlednost a snadnější orientaci v ZTKP-D jsou 
v textu uvedeny nadpisy kapitol TKP-D, ve kterých 
jsou uvedeny odvolávky na ZTKP-D. Tyto nadpisy 
nejsou součástí ZTKP-D a ani se neberou v úvahu 
při výkladu článků.

1.4.3 Vlastní články ZTKP-D

Články ZTKP-D se řadí chronologicky podle pořadí, jak 
jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP-D a opatří 
se stejným označením (očíslováním), jaké má výchozí 
článek v TKP-D. Doplňkové články, které nemají v zá-
kladním předpisu ekvivalent, se označí novým číslem. 
Toto nové označení má navazovat na označení článků 
(pokračovat v číslování) ve skupinách uvedených nadpi-
sem v TKP-D nebo doplňkovým číslem článku v souladu 
s jednotlivými kapitolami TKP-D. Jestliže je požadavek 
na určení jmenovité podmínky uveden ve více kapito-
lách, označí se příslušný článek ZTKP-D obvykle číslem 
chronologicky prvního článku TKP-D, který se odvolává 
na ZTKP-D.
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ČÁST II.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ 
KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

PRO DOKUMENTACI STAVBY PK
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ÚVOD

Články ZTKP-D nutné a možné a vysvětlující 
komentář

V následujícím textu se uvádějí všechny články TKP-D, 
ve kterých jsou odvolávky na ZTKP-D a/nebo ZOP-D 
s komentářem. Tučně jsou vytištěny příklady článků 
určujících podmínky, které se zařazují do ZTKP-D. 
Podmínky, které svou povahou patří do ZOP-D, jsou 
pouze komentovány s určením části ZOP-D, do které 
se uvedou.

Podmínky, na které jsou odvolávky ve více stupních do-
kumentace a/nebo kapitolách TKP-D, jsou označeny pro 
komentář všemi jmenovitými články TKP-D. V ZTKP-D 
pro určitou stavbu se uvede pouze první číslo, případně 
číslo, které se nejvíce hodí k povaze dokumentace.

TKP–D 1 VŠEOBECNĚ

TKP-D 1.3 – Komentář

Jestliže dojde ke změně normy nebo tech. předpisu, který 
závažným způsobem ovlivní obsah a rozsah dokumen-
tace a/nebo zeměměřičské a průzkumné práce, může 
zadavatel/objednatel v ZTKP-D požadovat zpracování 
předmětu díla podle zrušené normy nebo technického 
přepisu. V takovýchto případech je třeba požádat GŘ 
ŘSD o souhlas s odchylným řešením od platného před-
pisu, který obstará zadavatel/objednatel.

TKP-D 1.3.2 – Komentář

ZTKP-D může vyžadovat, aby zhotovitel dokumentace 
použil pro návrh zahraniční technickou normu nebo 
předpis, jestliže ČSN nebo TP daný problém neřeší nebo 
jejich ustanovení a kriteria jsou v daném případě nevy-
hovující. Každý případ použití zahraniční normy nebo 
předpisu vyžaduje souhlas GŘ ŘSD ČR, případně MD, 
který obstará zadavatel/objednatel.

Příklad textu:

Článek 1.3.2.1 Zhotovitel dokumentace vypra-Článek 1.3.2.1 Zhotovitel dokumentace vypra-Článek
cuje návrh:

< Uveď předmět návrhu. > podle < Uveď jmenovitou 
normu nebo předpis. >

Použití této normy (předpisu) umožňuje souhlas s od-
chylným řešením č.......... vydaný GŘ ŘSD ČR (MD) 
dne ………., čj. ………..

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje pro zhotovení 
dokumentace odchylku od ustanovení určité ČSN nebo 
technického předpisu, musí se tento požadavek zařadit 
do ZTKP-D. 

Příklad textu:

Článek 1.3.2.2 Pro návrh Článek 1.3.2.2 Pro návrh Článek < uveď předmět ná-
vrhu > použije zhotovitel dokumentace 
změněné ustanovení < uveď příslušnou 
ČSN nebo předpis a označení ustanovení 
> které se upravuje takto < uveď nové 
znění. >

Změna je umožněna souhlasem s odchylným řešením 
č...... vydaným GŘ ŘSD ČR (MD) dne ………., čj. 
…….

TKP-D 1.4.1.1 – Komentář

Základní uživatelské parametry PK a jejich součásti se 
uvedou v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A, (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D 1.4.1.2 – Komentář

Uživatelské parametry dotčených cizích zařízení zjišťuje 
zhotovitel dokumentace, případně jsou určeny předchozí 
dokumentací. V případě, že zadavatel/objednatel žádá 
použít pro návrh určité parametry, uvede je v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek 1.4.1.2 Zhotovitel dokumentace použije Článek 1.4.1.2 Zhotovitel dokumentace použije Článek
pro návrh

< uveď předmětné zařízení > tyto parametry < uveď 
požadované parametry. >

TKP-D 1.4.2 – Komentář

Technické parametry dotčených cizích zařízení na PK, 
které byly zjištěny zadavatelem/objednatelem, se uvedou 
v ZTKP-D jako podklad pro návrh změn zařízení.

Příklad textu:

Článek 1.4.2 Pro návrh přeložkyČlánek 1.4.2 Pro návrh přeložkyČlánek

< uveď jmenovité zařízení > se určují tyto technické 
parametry < uveď požadované údaje. >

TKP-D čl. 1.4.4, 1.5.3.2, 1.5.3.3, 2.3.4.4.2, 3.3.1.1, 3.3.2.1, 
3.3.3., 3.3.5.1, 4.2.2, 4.3.1.1, 5.1.1, 5.3.2.1, 5.3.2.1, 5.3.3.1, 
5.3.4.1, 5.3.5.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.2.1, 6.3.4.2, 6.3.5.2, 
7.6.1, 7.6.2.1, 7.6.5.1, 8.2, 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.4.1, 
9.3.1.1, 9.3.1.3.1, 9.3.1.4.1, 9.3.1.5.1, 9.3.1.6.1, 9.3.1.7, 
9.3.2.3.1, 9.3.2.4.1, 9.3.2.5.1, 9.3.2.6.1, 9.3.2.7, 11.3.2, 
11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6 – Komentář 

Zvláštní požadavky resp. specifické podmínky na doku-
mentaci stavby podle těchto článků se uvedou v ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).
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TKP-D čl. 1.5.4 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje umístit stavbu 
odlišně se schválenou územně plánovací dokumentací 
nebo územním rozhodnutím o stavební uzávěře nebo 
o umístění stavby, musí být tento požadavek stanoven 
v ZOP-D, čl. 3.1, odstavec 3.1.6.10 s uvedením, zda se 
také požaduje vypracování podkladové dokumentace pro 
zajištění příslušné změny u orgánu územního plánování 
nebo stavebního úřadu.

TKP-D čl. 1.5.12.1, 1.5.12.2 odst. 3, 1.5.12.6, 2.2.1, 2.3.1.3, 
5.3.3.2, 5.3.4.2, 6.3.1.7, 6.3.2.4, 6.3.4.1, 7.2, 7.5, čl. 9.3.1.1, 
9.3.2.1, 9.3.3.1, 9.3.4, 9.3.4.1.1, 10.A.3.1.3, 10.A.3.2.3, 
10.A.3.3.3, 10.B.3.1.3, 10B.3.2.3, 10.B.3.3.3, 10.C.3.1.3, 
10.C.3.2.3, 10.C.3.3.3, 10.D.3.1.3, 10.D.3.2.3, 10.D.3.3.3, 
10.E.3.1.3, 10.E.3.2.3, 10.E.3.3.3, 10.F.3.1.3, 10.F.3.2.3, 
10.F.3.3.3, 10.G.3.1.3, 10.G.3.2.3, 10.G.3.3.3, 10.H.3.1.3, 
10.H.3.2.3, 10.H.3.3.3, 10.I.3.1.3, 10.I.3.2.3, 10.I.3.3.3 
– Komentář

Stupeň dokumentace se uvede v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). Specifické požadavky na 
obsah, rozsah (redukce rozsahu dokumentace stavby 
u jednoduchých objektů atd.), členění a úpravu dokumen-
tace, počet požadovaných souprav (pare) dokumentace, 
počet vícetisků jednotlivých příloh nebo počet vícetisků 
částí dokumentace (např.výtahy z dokumentace stavby 
určené pro projednání s ČD, se správci sítí atp.) uvede 
zadavatel/objednatel v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 1.5.12.2 – Komentář

Jestliže část nebo celá dokumentace má být zhotovena 
i v jiném jazyce než češtině, musí být tento požadavek 
zahrnut do ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

Rukopisné písemnosti jsou přípustné pouze tehdy, jde-li 
o originály dokumentů nebo jejich kopie, které obdrží 
zhotovitel dokumentace od objednatele nebo třetích osob, 
a které jsou zařazené v dokladové části dokumentace. 
Další výjimkou mohou být některé písemnosti, které se 
obvykle nepřikládají ke všem pare dokumentace (např. 
statické výpočty), s podmínkou čitelnosti a souhlasu ob-
jednatele definovaném v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1). 

TKP-D čl. 1.5.12.3, 6.3.2.4 – Komentář

Zadavatel/objednatel musí definovat v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), v jakém formátu zho-
tovitel vypracuje výkresy (tzv. použití jednotného nebo 
různých typů formátů).

TKP-D čl. 1.5.12.4 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje uložení celé nebo 
zvláštní části (např. vizualizace trasy nebo důležitých 
objektů) dokumentace stavby na elektronické nosiče, de-

finuje svoje požadavky v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha 
A (VOP-D, čl. 3.1) vč. počtu vyhotovení.

TKP-D čl. 1.5.13, 2.3.2.3.4, 2.3.4.4.2, 6.3.1.4 – 
Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje zpracování doku-
mentace pro veřejnost, definuje obsah a rozsah požado-
vané dokumentace v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 1.7.4, 1.7.5.3 – Komentář

Jestliže se zadavatel/objednatel rozhodne, že geodetické 
a mapové podklady pro zhotovení dokumentace zajistí 
sám a předá je zhotoviteli dokumentace, uvede se jejich 
druh, obsah a termín předání v ZOP-D, podklady k pro-
vedení díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 1.7.5.6 – Komentář

Případné upřesnění vytyčovacích výkresů, vzhledem 
k požadavkům na jejich zhotovení podle ČSN 01 3419 
a ČSN 01 3466, musí stanovit objednatel v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek 1.7.5.6 Vytyčovací výkresy zpracované Článek 1.7.5.6 Vytyčovací výkresy zpracované Článek
ve shodě s příslušnými ČSN se doplní 
a upraví podle těchto požadavků < Uveď 
příslušné požadavky. >

TKP-D čl. 1.9.1, 7.6.3, 11.3.3.2.1, 11.3.3.3.1, 11.3.4.2.1, 
11.3.4.3.1 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje na zhotoviteli 
dokumentace zajištění některých druhů průzkumů, de-
finuje svoje požadavky vč. druhu a rozsahu průzkumů 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Jestliže zadavatel/objednatel zajistil v předstihu některý 
z potřebných průzkumů pro vyhotovení dokumentace, 
předá jeho závěry v souladu se ZOP-D, podklady k pro-
vedení díla, Příloha B, (VOP-D, čl. 10) zhotoviteli do-
kumentace.

Jestliže je nějaký průzkum pro zhotovení dokumentace 
zajišťován zadavatelem/objednatelem v souběhu s vy-
hotovováním dokumentace stavby (např. archeologický 
průzkum, biologický průzkum atp.), musí se v ZOP-D, 
podklady k provedení díla, Příloha B, (VOP-D, čl. 10), 
uvést termín předání výsledků průzkumu zhotoviteli 
dokumentace.

TKP-D čl. 1.9.2 – Komentář

Obsah a rozsah dopravně inženýrského průzkumu (pří-
padně studie), pokud je zadavatelem/objednatelem poža-
dován na zhotoviteli dokumentace, je stanoven v ZOP-D, 
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rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). Objednatel/
zadavatel definuje způsob určení výhledových intenzit 
pro návrhové období (např.modelováním, výhledovými 
koeficienty růstu atp.).

TKP-D čl. 1.9.3.1 – Komentář

Tento článek uvádí, že zadavatel/objednatel geotech-
nického průzkumu předá doklady o podzemních sítích, 
ověřené správci těchto sítí, zhotoviteli geotechnického 
průzkumu. Pokud se požaduje, aby si tuto dokumentaci 
opatřil sám zhotovitel geotechnického průzkumu, uvede 
se tento požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1), příslušný odstavec určeného stupně 
dokumentace.

TKP-D čl. 1.9.3.2 – Komentář

Požadavky a podmínky na provedení geotechnického 
průzkumu (GTP) se sestaví do souboru (dokumentu) ur-
čujícího druh, rozsah, specifikaci, termín a dokumentaci 
GTP, který se zařadí do zadávací dokumentace zakázky. 
V ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), 
příslušný odstavec určeného stupně dokumentace, se 
uvede odkaz na tento dokument. V případě jednoduchého 
rozsahu zadání GTP je možné požadavky a podmínky 
zařadit přímo do ZOP-D.

TKP-D čl. 1.9.5 – Komentář

Požaduje-li se provedení klimatologického průzkumu, 
musí se uvést jeho požadovaný rozsah v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), příslušný odstavec 
určeného stupně dokumentace.

TKP-D čl. 1.9.7 – Komentář

Je-li součástí průzkumů, požadovaných pro zhotovení 
dokumentace, diagnostický průzkum, je nutné uvést 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), 
příslušný odstavec určeného stupně dokumentace, po-
žadovaný druh a rozsah a případně seznam podkladové 
dokumentace, kterou předá zadavatel/objednatel zhoto-
viteli v určeném termínu.

TKP-D čl. 1.9.8 – Komentář

V případě potřeby provést architektonický průzkum (stu-
dii), uvedou se příslušné požadavky v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), příslušný odstavec 
určeného stupně dokumentace.

TKP-D čl. 1.9.9 – Komentář

Požaduje-li se provedení urbanistického průzkumu (stu-
die), uvede se požadavek na jeho druh a rozsah v ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), příslušný od-
stavec určeného stupně dokumentace.

TKP-D čl. 1.9.10, 11.2.3.3 – Komentář

Pro stavby, které nepodléhají zákonu č. 100/2001 Sb.ve 
znění pozdějších předpisů a zákonu č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (NATURA), určí zadava-
tel/objednatel po projednání s orgánem ŽP příslušného 
úřadu obsah ekologického posouzení stavby a potřebné 
průzkumy. Požadavek na provedení průzkumů se uvede 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 1.9.11 – Komentář

Požaduje-li se provedení archeologického výzkumu, 
uvede se požadavek na jeho druh a rozsah v ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). 

TKP-D čl. 1.12.3 – Komentář

Je-li součástí zakázky vypracování záborového elabo-
rátu (ZE), musí se podrobný rozsah a obsah ZE stanovit 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 1.13, 1.14.4, 2.4.1, 2.4.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.4.1, 
5.4.1, 5.4.2, 6.3.1.4, 6.4., 7.7.1, 8.4.1, 9.4.1, 10.A.4.1, 
10.B.4.1, 10.C.4.1, 10.D.4.1, 10.E.4.1, 10.F.4.1, 10.G.4.1, 
10.H.4.1, 10.I.4.1, 11.4.1 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje, aby zhotovitel do-
kumentace zajistil kontrolu dokumentace jinak, než uvádí 
TKP-D, čl. 1.6 nebo vypracoval harmonogram kontroly 
a projednání dokumentace, zahrne se tento požadavek 
do ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), 
s uvedením termínu předložení návrhu harmonogramu 
kontroly a projednání. Zadavatel/objednatel může po-
žadovat v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 
3.1), aby součástí posouzení a kontroly a zeměměřických, 
průzkumných a diagnostických prací bylo posouzení ex-
pertem, který byl určen objednatelem.

TKP-D čl. 1.14.2, 2.4.2, 3.4.2, 4.4.2, 5.4.2, 6.4, 7.7.2, 8.4.2, 
9.4.2, 10.A.4.2, 10.B.4.2, 10.C.4.2, 10.D.4.2, 10.E.4.2, 
10.F.4.2, 10.G.4.2, 10.H.4.2, 10.I.4.2, 11.4.2 – Komentář

Pokud zadavatel/objednatel požaduje, aby zhotovitel 
dokumentace zajistil písemná stanoviska třetích osob 
(účastníků řízení) ve smyslu stavebního zákona před 
územním a/nebo stavebním řízením, musí o této sku-
tečnosti informovat v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1). 

TKP-D čl. 1.14.3.2, 1.15.3, 2.4.2, 3.4.2, 5.4.2, 6.4, 7.7.2, 
8.4.2, 9.4.2, 10.A.4.2, 10.B.4.2, 10.C.4.2, 10.D.4.2, 
10.E.4.2, 10.F.4.2, 10.G.4.2, 10.H.4.2, 10.I.4.2, 11.4.2 
– Komentář

Počet vyhotovení konceptu dokumentace, termín předlo-
žení zadavateli/objednateli a dobu určenou na posouzení 
konceptu musí uvést zadavatel/objednatel v ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). 
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Pro jednoduché případy, kdy se posouzení návrhů může 
uskutečnit na jednání svolaném zhotovitelem dokumen-
tace (výrobní výbor), stanoví zadavatel/objednatel v uve-
deném článku, že předložení konceptu k posouzení se 
nepožaduje.

TKP-D čl. 1.15.1, 2.5.1, 3.5.1, 4.5.1, 5.5.1, 6.4, 7.8.1, 8.5.1, 
9.5.1, 10.A.5.1, 10.B.5.1, 10.C.5.1, 10.D.5.1, 10.E.5.1, 
10.F.5.1, 10.G.5.1, 10.H.5.1, 10.I.5.1, 11.5.1 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje provést odsou-
hlasení fází nebo částí dokumentace a/nebo prací (např. 
úseky stavby, jednotlivé objekty atp.), uvede svůj po-
žadavek do ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D čl. 1.16.1, 1.16.2, 2.5.2, 3.5.2, 4.5.2, 5.5.2, 6.5, 
7.8.2, 8.5.2, 9.5.2, 10.A.5.2, 10.B.5.2, 10.C.5.2, 10.D.5.2, 
10.E.5.2, 10.F.5.2, 10.G.5.2, 10.H.5.2, 10.I.5.2, 11.5.2 
– Komentář

Požadovaný způsob a termín předání a převzetí zhoto-
vené dokumentace musí stanovit zadavatel/objednatel do 
ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D 2 UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ 
 USPOŘÁDÁNÍ PK

TKP-D čl. 2.2.1, čl. 2.3.4.1 c) – Komentář

Základní požadavky na jmenovitý návrh v dokumentaci 
PK nebo jeho podrobnost, uvede zadavatel/objednatel 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Pro návrh vozovky účelové komunikace se použijí návr-
hová období platná pro dálnice, silnice a místní komuni-
kace podle TP 170 pokud ZTKP-D nestanoví jinak.

Příklad textu ZTKP-D:

Článek  2.2.1 Pro návrh vozovky lesních a pol-Článek  2.2.1 Pro návrh vozovky lesních a pol-Článek
ních cest se použije návrhové období 
< Uveď požadovaný počet roků. >

TKP-D čl. 2.2.1, 2.3.2.1.2, 2.3.2.2.2, 2.3.2.3.2, 2.3.3.2, 
2.3.4.2, 2.3.5.5.1 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 2.2.1.3 – Komentář

Požaduje-li se etapové řešení křižovatek, uvede se po-
žadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1). Příslušný odstavec bude označen podle stupně 
dokumentace.

TKP-D čl. 2.3.2.1.6 – Komentář

Jestliže zhotovitel vyhledávací studie (VST) zajišťuje 
současně ekologické posouzení (dříve tzv. krajinářské 
vyhodnocení), uvede se tento požadavek včetně metodiky 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 2.3.2.3.4, čl. 2.3.3.4.2 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel vypracovat v rámci zho-
tovení technické studie (TST), DÚR, DSP modelovou 
(modely problematických nebo významných stavebních 
objektů atd.) a/nebo audiovizuální část (perspektivní 
zobrazení, počítačové animace atd.), uvede se tento po-
žadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D čl. 2.3.3.2 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje zajistit pro zhoto-
vení DÚR průzkumy, uvede se tento požadavek v ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), DÚR.

TKP-D čl. 2.3.3.3, 2.3.3.4.1, 2.3.4.4.1 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 2.3.3.4.1, čl. 2.3.4.4.1 – Komentář

Počet vyhotovení provedených výpočtů v rámci DÚR 
nebo DSP (např. výpočty trasy, hydrotechnické výpočty 
atd.), případně ST, uvede zadavatel/objednatel tento počet 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 2.3.5.7 – Komentář

Zadavatel/objednatel může určit do ZOP-D, rozsah slu-
žeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) dokumenty pro potřebu 
zhotovitele stavby v rámci stupně VD-ZDS. Pokud tak 
neučiní, navrhne je zhotovitel VD-ZDS po projednání se 
zadavatelem/objednatelem.

TKP-D čl. 2.3.5.9 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).
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TKP-D 3 ZEMNÍ TĚLESO

TKP-D čl. 3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 3.3.3.4 – Komentář

Jestliže se požadují pro DSP geotechnické výpočty, které 
nejsou uvedeny v TKP-D, čl. 3.3.3.4, uvede se tento po-
žadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D čl. 3.3.3.6 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 3.3.5.3 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D 4 VOZOVKY, KRAJNICE 
 A CHODNÍKY
TKP-D 4 VOZOVKY, KRAJNICE 
 A CHODNÍKY
TKP-D 4 VOZOVKY, KRAJNICE 

TKP-D čl. 4.1.1 – Komentář

V případě, že kapitola 4 TKP-D jmenovitě neurčuje poža-
davky na návrh vozovek, krajnic, chodníků a dopravních 
ploch (prostorové uspořádání zpevněných dopravních 
ploch je uvedeno v kapitole 9 TKP-D) nebo je nutno po-
žadavky doplnit nebo upřesnit, musí potřebné podmínky 
a požadavky na zapracování zadavatel/objednatel uvést 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) resp. 
v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek 4.1.1 Pro návrh vozovky se stanovují tyto Článek 4.1.1 Pro návrh vozovky se stanovují tyto Článek
podmínky

< Uveď příslušná ustanovení, např. druh vozovky, ná-
vrhové období, konstrukční zásady, technologie. >

TKP-D čl. 4.2.1, 4.3.3.1 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel použít Katalog vozo-
vek polních cest nebo ČSN 73 6109 pro návrh vozovek 
v příslušné dokumentaci stavby, uvede tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) příp. 
v ZTKP-D.

TKP-D čl. 4.2.2 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace, se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 4.2.3 – Komentář

Zadavatel/objednatel musí nadefinovat do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) příp. do ZTKP-D ná-
vrhovou úroveň porušení, kterou stanoví s přihlédnutím 
na důležitost, možnost údržby a potřeby oprav dotčených 
vozovek (viz. 4 TKP-D pododdíl 4.2.2). 

Zadavatel/objednatel může nadefinovat do ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) příp. do ZTKP-D 
dopravní zatížení popř. požadované zatížení návrhovou 
nápravou. V případě, že tak neučiní, musí pověřit stano-
vením dopravního zatížení zhotovitele projektové do-
kumentace v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

Požaduje-li zadavatel/objednatel projektové dokumen-
tace posouzení vozovky návrhovou metodou, uvede svůj 
požadavek do ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D čl. 4.2.4, 4.3.1.1 – Komentář

Zadavatel/objednatel může nadefinovat do ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo do ZTKP-D 
požadavky na funkci krajnice/chodníku, druh krytu kraj-
nice/chodníku a případné další specifické požadavky na 
návrh krajnice/chodníku.

Příklad textu:

Článek  4.2.4 Návrh konstrukce krajnice se Článek  4.2.4 Návrh konstrukce krajnice se Článek
provede odlišně od vozovky pro jízdní 
pruhy s uvážením těchto podmínek 
< Uveď příslušné podmínky. >

Pro konstrukci chodníků se požaduje použít betonové 
zámkové dlažby tl. 8 cm červené barvy na podkladní 
vrstvě < Uveď druh. >
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TKP-D čl. 4.2.6 – Komentář

Zadavatel/objednatel může nadefinovat do ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo do ZTKP-D 
požadavek na určitý druh krytu zpevněné dopravní plo-
chy.

Příklad textu:

Článek  4.2.6 Pro návrh krytu parkoviště TNV Článek  4.2.6 Pro návrh krytu parkoviště TNV Článek
se požaduje < Uveď druh krytu.>

TKP-D čl. 4.3.1.1 – Komentář

Požaduje-li se pro zhotovení studie podrobnější návrh 
vozovek, uvede se požadavek návrhu podle TP 170 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 4.3.1.2, 4.3.3.1 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje návrh variantního 
řešení vozovek a jejich podrobné ekonomické vyhodno-
cení v projektové dokumentaci, musí se tento požadavek 
uvést v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 
3.1).

TKP-D čl. 4.3.3.2 – Komentář

Je-li předmětem dokumentace změna dokončené stavby 
(rekonstrukce, oprava), musí se rozsah prací na doku-
mentaci stanovit v ZOP-D požadavkem podle TKP-D, čl. 
4.3.3.2. Příslušné požadavky se uvedou v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 4.3.4.3 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech.řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např.samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D 5 ODVODNĚNÍ PK

TKP-D čl. 5.3.2.1, 5.3.3.1, 5.3.4.1 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace, se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 5.3.2.1, 5.3.3.1, 5.3.4.1, 5.3.5.2 – Komentář

V případě zvláštních technických požadavků objedna-
tele na dokumentaci ve stupni ST, DÚR, DSP a ZDS 
z hlediska návrhu odvodnění, uvedou se tyto požadavky 
v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek 5.3.2.1 a/nebo 5.3.3.1 Pro návrh odvod-Článek 5.3.2.1 a/nebo 5.3.3.1 Pro návrh odvod-Článek
nění se určují tyto požadavky

< Uveď příslušné požadavky, např. druh normálií, po-
žadované materiály. > 

TKP-D čl. 5.3.4.2 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 5.3.5.2 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele, aby 
PDPS obsahovala podrobnosti výrobního charakteru, 
uvede se tento požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 5.3.5.3 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D čl. 5.3.6.1 – Komentář

Požadavky na vypracování ZTKP uvede zadavatel/ob-
jednatel v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D 6 MOSTNÍ OBJEKTY 
 A KONSTRUKCE

TKP-D čl. 6.2.3 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje navrhnout nový/
rekonstruovaný mostní objekt pro jiné zatížení než třídy 
A nebo B podle ČSN 73 6203, musí tento požadavek 
s příslušnou specifikací požadovaného zatížení uvést 
v ZTKP-D.
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Příklad textu: č. 1

Článek 6.2.3 Mostní objekt v km ………. na-Článek 6.2.3 Mostní objekt v km ………. na-Článek
vrhne zhotovitel dokumentace na zatí-
žení podle ČSN EN 1991-2 (73 6203) se 
svislým zatížením model 1.

Příklad textu: č. 2

Článek  6.2.3 Rekonstrukci mostního objektu Článek  6.2.3 Rekonstrukci mostního objektu Článek
< Uveď určení objektu. > navrhne zho-
tovitel dokumentace tak, aby výhradní 
zatížitelnost autobusem byla nejméně 
16 t.

TKP-D čl. 6.2.9.3 – Komentář

Pro návrh zatímních mostních objektů, mostních pro-
vizorií a rekonstrukce mostů uvede zadavatel/objedna-
tel předpokládanou životnost v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) a/nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek   6.2.9.3 Pro provizorní mostní objekt 
< Uveď určení objektu. > se požaduje 
životnost 5 roků.

TKP-D čl. 6.3.1.4, 6.3.3.7 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel vypracovat v rámci zho-
tovení technické studie (TST), DÚR, DSP modelovou 
(modely problematických nebo významných stavebních 
objektů atd.) a/nebo audiovizuální část (perspektivní 
zobrazení, počítačové animace atd.), uvede se tento po-
žadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1).

TKP-D čl. 6.3.2.1, 6.3.3.2, 6.3.4.2 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace, se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 6.3.3.1 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel, aby zhotovitel doku-
mentace vypracoval variantní řešení celé nebo části 
stavby, musí svůj požadavek uvést ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) včetně uvedení počtu variant 
popř. definovat požadované varianty.

TKP-D č. 6.3.3.7, čl. 6.3.4.9 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje vypracovat pro 
mostní objekt další výkresy než ty, které uvádí TKP-D, 
čl. 6.3.3.7 (DÚR) nebo čl. 6.3.4.9 (DSP), musí být o to vý-
slovně požádáno v ZOP-D, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 6.3.4.3, 6.3.4.11 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 6.3.5.3 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D 7 TUNELY, PODZEMNÍ OBJEKTY 
 A GALERIE

TKP-D čl. 7.5 – Komentář

Jsou-li požadovány specifické průzkumy pro DSP tu-
nelového objektu uvedené v TKP-D, čl. 7.5, uvede se 
příslušný požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1) odstavec DSP.

TKP-D čl. 7.6.1, 7.6.2.1, 7.6.3.1– Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace, se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 7.6.1.3

Požaduje-li zadavatel/objednatel, aby zhotovitel doku-
mentace vypracoval variantní řešení a zpracoval multi-
kriteriální analýzu včetně technicko-ekonomického vy-
hodnocení variant, musí svůj požadavek uvést ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) včetně uvedení 
počtu variant popř. definovat požadované varianty.

TKP-D čl. 7.6.2.4 – Komentář

Jestliže vybavení tunelového objektu musí být doplněno 
o specifické vybavení, které není jmenovitě uvedeno 
v TKP-D, čl. 7.6.2.4, uvede se v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) příp. v ZTKP-D.

TKP-D čl. 7.6.2.5, 7.6.3.5 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).
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TKP-D čl. 7.6.2.7, 7.6.3.7

Zadavatel/objednatel musí nadefinovat do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) soupis doprovodných 
dokumentací.

TKP-D čl. 7.6.5.5 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D 8 VYBAVENÍ 
 A PŘÍSLUŠENSTVÍ PK

TKP-D čl. 8.1.3

Zadavatel/objednatel může nadefinovat do ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) příp. do ZTKP-D 
vybavení PK, které není uvedeno v 8.1.2.

TKP-D čl. 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.4 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

TKP-D čl. 8.3.1.2, 8.3.1.3 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 8.3.1.4.3 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D čl. 8.3.2.1, 8.3.2.2 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje použití typů do-
pravních značek, pro které nebylo MD vydáno povolení 
k používání na PK, zajistí příslušné povolení a uvede 

tento požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek  8.3.2.1 V dokumentaci pro Článek  8.3.2.1 V dokumentaci pro Článek < Uveď 
předmětnou PK. > se předepíše pou-
žití dopravních značek < Uveď druh. >, 
pro které bylo vydáno povolení MD, čj. 
………., ze dne ……….

TKP-D čl. 8.3.2.4 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel použití směrových 
sloupků a/nebo dopravních knoflíků, pro které nebylo 
vydáno povolení MD k používání na PK, zajistí příslušné 
povolení a uvede tento požadavek v ZOP-D, rozsah slu-
žeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek  8.3.2.4 Požaduje se aplikace směrového Článek  8.3.2.4 Požaduje se aplikace směrového Článek
sloupku < Uveď typ. >, pro který bylo 
vydáno povolení MD, čj. ………., ze 
dne……….

TKP-D čl. 8.3.2.6 – Komentář

Požaduje-li zadavatel/objednatel návrh určitého svodi-
dla nebo zábradelního svodidla, pro které MD nevydalo 
povolení k používání na PK, zajistí zadavatel/objednatel 
příslušné povolení a v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D uvede svůj požada-
vek.

Požaduje-li zadavatel/objednatel navrhnout určitý tlu-
mič nárazu, pro který nevydalo MD povolení k použí-
vání na PK, zajistí zadavatel/objednatel vydání povolení 
a v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
nebo v ZTKP-D uvede svůj požadavek.

Požaduje-li se použití určitého zábradlí, pro které MD 
nevydalo povolení k používání na PK, zajistí zadavatel/
objednatel příslušné povolení a v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D stanoví pří-
slušný požadavek.

Příklad textu:

Článek  8.3.2.6 Požaduje se, aby pro mostní ob-
jekt < Uveď jeho určení. > bylo použito 
zábradelní svodidlo < Uveď požadovaný 
typ. > pro které bylo vydáno povolení 
MD, čj. ………., ze dne ……….

TKP-D čl. 8.3.2.7 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje návrh zpomalo-
vacího prahu, který není v souladu s TP 85, nebo pou-
žití výrobku, který není povolen MD k použití na PK, 
uvede své požadavky v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
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(VOP-D, čl. 3.1) příp. ZTKP-D a zajistí příslušné povolení 
MD příp. výjimky MD z TP 85.

TKP-D čl. 8.3.2.14 – Komentář

Jestliže zadavatel/objednatel požaduje uvést v DSP/ZDS 
mezníky a/nebo jiné pevné body, zahrne se tento poža-
davek do ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 
3.1).

Sklady údržbového materiálu se navrhnou v dokumen-
taci pouze tehdy, jsou-li výslovně požadovány v ZOP-D, 
rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Požaduje-li zadavatel/objednatel navržení zásněžek 
v DSP, musí být tento požadavek uveden v ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 8.3.2.18 – Komentář

Pokud se požaduje, aby v DSP byly uvedeny potřebné 
prvky přechodného dopravního značení a zařízení, 
uvede se příslušný požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

Požaduje-li se aplikace prvků přechodného dopravního 
značení a zařízení, pro které nejsou vydána povolení MD 
k používání na PK, zajistí zadavatel/objednatel příslušná 
povolení a uvede své požadavky v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek  8.3.2.18 Požaduje se, aby v DSP byly Článek  8.3.2.18 Požaduje se, aby v DSP byly Článek
navrženy všechny potřebné prvky pře-
chodného dopravního značení a zařízení 
pro označení překážek a uzavřených 
úseků.

Příklad textu:

Článek  8.3.2.18 Zhotovitel dokumentace na-Článek  8.3.2.18 Zhotovitel dokumentace na-Článek
vrhne v dokumentaci přenosné světelné 
signalizační zařízení < Uveď specifika-
ci. >, pro které bylo vydáno povolení 
MD, čj. ………., ze dne ……….

TKP-D 9 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ

STUDIE

TKP-D čl. 9.3.1.3.1 – Komentář

Poskytuje-li zadavatel/objednatel specifické podklady 
pro návrh zastávek ve stupni ST (např. výhledové počty 
a typy zastavujících vozidel) uvede je v ZOP-D, podklady 
k provedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1), odstavec 
dopravně inženýrské informace. Základní požadavky 
na řešení zastávek a na jmenovitý návrh v dokumentaci 

PK nebo jeho podrobnost, uvede zadavatel/objednatel 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D čl. 9.3.1.4.1 – Komentář

Poskytuje-li zadavatel/objednatel specifické podklady 
pro návrh odpočívky ve stupni ST uvede je v ZOP-D, 
podklady k provedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) 
nebo v ZTKP-D. Základní požadavky na řešení odpo-
čívky a na jmenovitý návrh v dokumentaci PK nebo jeho 
podrobnost uvede zadavatel/objednatel v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Příklad textu:

Článek 9.3.1.4.1 Pro návrh odpočívky Článek 9.3.1.4.1 Pro návrh odpočívky Článek < Uveď 
označení. > se určují tyto podmínky 
< Uveď příslušné podmínky, např. druh, 
velikost, vybavení, požadavky na služby, 
případně plocha nebo omezení velikos-
ti. >

TKP-D čl. 9.3.1.5.1 – Komentář

Poskytuje-li zadavatel/objednatel specifické podklady 
pro návrh parkoviště ve stupni ST uvede je v ZOP-D, 
podklady k provedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) 
nebo ZTKP-D. Základní požadavky na řešení parkoviště 
a na jmenovitý návrh v dokumentaci PK nebo jeho po-
drobnost uvede zadavatel/objednatel v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Příklad textu:

Článek 9.3.1.5.1 Pro návrh parkoviště Článek 9.3.1.5.1 Pro návrh parkoviště Článek < Uveď 
označení. > se určují tyto podklady 
< Uveď příslušné podklady, např. sku-
piny vozidel pro které je parkoviště ur-
čené, kapacity podle skupin vozidel. >

TKP-D čl. 9.3.1.6.1 – Komentář 

Poskytuje-li zadavatel/objednatel specifické podklady 
pro návrh ČSPH ve stupni ST uvede je v ZOP-D, pod-
klady k provedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) nebo 
ZTKP-D. Základní požadavky na řešení ČSPH a na jme-
novitý návrh v dokumentaci PK nebo jeho podrobnost 
uvede zadavatel/objednatel v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

Příklad textu:

Článek  9.3.1.6.1 Návrh ČSPH < Uveď její urče-
ní. > bude odpovídat těmto požadavkům 
< Uveď příslušné požadavky, např. počet 
stojanů, kapacitu parkoviště, doplňkové 
vybavení – servis, myčka. >
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TKP-D čl. 9.3.1.7 – Komentář 

Pro celkový návrh a návrh dopravní části studie moto-
restů, motelů, servisů je nutné znát požadavky na tato 
zařízení. Z tohoto důvodu musí zadavatel/objednatel 
určit údaje charakterizující tato zařízení, např. ubyto-
vací a stravovací kapacity, pro servis počet vozidel apod. 
Tyto údaje se uvedou v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A 
(VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek  9.3.1.7 Pro situační a dopravní ře-Článek  9.3.1.7 Pro situační a dopravní ře-Článek
šení studie motorestu, motelu, servisu 
< Uveď její určení. > je nutné zohlednit 
tyto druhy vybavení a jejich kapacity 
< Uveď požadované vybavení a jejich 
charakteristiky. >

DÚR

TKP-D čl. 9.3.2.3.1 – Komentář 

Pro návrh zastávek se vychází ze specifických pod-
kladů (údajů), které jsou uvedeny v TKP-D, čl. 9.3.2.3.1 
Podklady (údaje), které má zadavatel/objednatel k dispo-
zici, uvede v ZOP-D, podklady k provedení díla Příloha B 
(VOP-D, čl. 10.1) nebo v ZTKP-D.

Příklad textu:

Článek 9.3.2.3.1 Pro návrh zastávek použije Článek 9.3.2.3.1 Pro návrh zastávek použije Článek
zhotovitel DÚR tyto výchozí podklady 
< Uveď příslušné podklady, např. inter-
valy vozidel MHD, očekávaný průměrný 
obrat cestujících na zastávce, současný 
stav osvětlení v prostoru zastávek. >

TKP-D čl. 9.3.2.4.1 – Komentář

Specifické výchozí podklady pro odpočívky jsou uvedeny 
v čl. 9.3.1.4.1 pro studii. Není-li před DÚR zpracována 
studie, uvedou se požadavky podle 9.3.1.4.1 v ZOP-D, 
podklady k provedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) 
nebo v ZTKP-D a požadavky na zpracování dokumen-
tace v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
nebo v ZTKP-D.

TKP-D čl. 9.3.2.5.1 – Komentář 

Specifické výchozí podklady pro parkoviště jsou uvedeny 
v čl. 9.3.1.5.1 pro studii. Není-li před DÚR zpracována 
studie, uvedou se podklady v ZOP-D, podklady k pro-
vedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) nebo v ZTKP-D 
a požadavky na zpracování dokumentace v ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

TKP-D čl. 9.3.2.6.1 – Komentář 

Specifické podklady (údaje) pro návrh dopravní části 
ČSPH uvádí čl. 9.3.2.6.1. Jestliže DÚR nepředchází vy-
pracování studie, uvedou se podklady, které má zhoto-
vitel/objednatel k dispozici v ZOP-D, podklady k pro-
vedení díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) nebo v ZTKP-D 
a požadavky na zpracování dokumentace v ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D.

TKP-D čl. 9.3.2.7 – Komentář 

Výchozí specifické podklady (údaje) pro dopravní části 
návrhu motelů, motorestů, servisů jsou uvedeny v čl. 
9.3.1.7 pro studii. Pokud DÚR nepředchází vypracování 
studie, uvedou se podklady, které má zhotovitel/objed-
natel k dispozici v ZOP-D, podklady k provedení díla 
Příloha B (VOP-D, čl. 10.1) nebo v ZTKP-D a požadavky 
na zpracování dokumentace v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) nebo v ZTKP-D. 

DSP

TKP-D čl. 9.3.3.5 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

ZDS

TKP-D čl. 9.3.4.3.1 – Komentář

Požaduje-li se pro potřeby zadavatele/objednatele oce-
nění soupisu prací s předepsanou agregací položek (dále 
jen ocenění) ve stupni ZDS, uvede se tento požadavek 
v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) 
včetně požadované podrobnosti vyjádřené počtem míst. 
Obdobně se postupuje i tehdy, pokud si zadavatel/objed-
natel přeje ocenění alternativního tech. řešení nebo má 
jiné specifické požadavky na soupis prací (např. samo-
statné soupisy na části stavby, úseky, objekty atp.).

TKP-D 10 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA PK

TKP-D čl. 10.A.3.1.1, 10.A.3.2.1, 10.A.3.3.1, 10.B.3.1.1, 
10.B.3.2.1, 10.B.3.3.1, 10.C.3.1.1, 10.C.3.2.1, 10.C.3.3.1, 
10.D.3.1.1, 10.D.3.2.1, 10.D.3.3.1, 10.E.3.1.1, 10.E.3.2.1, 
10.E.3.3.1, 10.F.3.1.1, 10.F.3.2.1, 10.F.3.3.1, 10.G.3.1.1, 
10.G.3.2.1, 10.G.3.3.1, 10.H.3.1.1, 10.H.3.2.1, 10.H.3.3.1, 
10.I.3.1.1, 10.I.3.2.1, 10.I.3.3.1, 11.3.3.2.1, 11.3.3.3.1, 
11.3.4.1, 11.3.4.2.1, 11.3.4.3.1 – Komentář

Podklady, které předá zadavatel/objednatel zhotoviteli 
dokumentace se uvedou v ZOP-D, podklady k provedení 
díla, Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).
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TKP-D čl. 10.A.3.3.3.3, 10.B.3.3.3.3, 10.C.3.3.3.3, 
10.D.3.3.3.3, 10.E.3.3.3.3, 10.F.3.3.3.3, 10.G.3.3.3.3, 
10.H.3.3.3.3, 10.I.3.3.3.3 – Komentář

Je-li součástí zhotovení ST, DÚR nebo DSP vypracování 
soupisu rozhodujících nebo všech výměr, s případným 
oceněním, zahrne se tento požadavek do ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1).

TKP-D 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TKP-D čl. 11.2.3.1, 11.2.3.2

Zadavatel/objednatel může definovat v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) požadavek na doplnění 
oznámení záměru, vypracovávaného podle přílohy č. 3 
nebo č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), o tech. řešení. 

TKP-D čl. 11.2.3.3 – Komentář

Pro stavby nepodléhající posuzování vlivu stavby na ŽP 
podle zákona, stanoví zadavatel/objednatel rozsah eko-
logického posouzení v ZOP-D po dohodě s referátem 
ŽP příslušného krajského úřadu. Příslušné požadavky 
se uvedou v ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, 
čl. 3.1), pro studie v odstavci TST a pro DÚR v odstavci 
DÚR.

DOKUMENTACE VLIVŮ STAVBY NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V DOBĚ STUDIÍ

TKP-D čl. 11.3.2.1, 11.3.2.2, 11.3.2.3

V případě, že zadavatel/objednatel požaduje v rámci 
zpracování dokumentace vlivů stavby na životní pro-
středí vyhledávací studii a/nebo krajinářské vyhodno-
cení, uvede svůj požadavek v ZOP-D, rozsah služeb, 
Příloha A (VOP-D, čl. 3.1) včetně dalších požadavků na 
vypracování (např. zpracování multikriteriálního hod-
nocení variant atd.). Podklady pro zpracování citované 
dokumentace uvede do ZOP-D, podklady k provedení 
díla Příloha B (VOP-D, čl. 10.1).

DOKUMENTACE VLIVŮ STAVBY NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEJPOZDĚJI 
V ÚROVNI DÚR

TKP-D čl. 11.3.4

V případě, že nebylo v době zpracování DÚR podáno 
oznámení, bude zadavatel/objednatel postupovat podle 
TKP-D 11, čl. 11.3.3 a stanoví potřebný rozsah řešení do 
ZOP-D, rozsah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). 

TKP-D čl. 11.3.4.2.1, 11.3.4.3.1

Zadavatel/objednatel musí definovat v ZOP-D, rozsah 
služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1). v jakém rozsahu bude 
zhotovitelem zpracována rozptylová a akustická studie 
a u poslední jmenované studie stanoví metodiku a rozsah 
výpočtu. 

ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY, 
TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

TKP-D čl. 11.3.6

Zadavatel/objednatel může požadovat v ZOP-D, roz-
sah služeb, Příloha A (VOP-D, čl. 3.1), aby zhotovitel 
dokumentace zpracoval podklady pro environmentální 
management stavby (EMS).

Články ZTKP-D měnící články TKP-D

V článku ZTKP-D se uvede předmět a rozsah změny 
příslušného článku TKP-D.

(1) Příklad, když se článek TKP-D ruší a nahrazuje člán-
kem ZTKP-D:

Článek  6.3.4.4 Článek 6.3.4.4 TKP-D se ruší Článek  6.3.4.4 Článek 6.3.4.4 TKP-D se ruší Článek
a nahrazuje tímto článkem ZTKP-D:

Výpočty vytyčovacího schématu zůstanou archivo-
vány u zhotovitele dokumentace a předloží se ke kon-
trole zadavateli/objednateli na vyžádání.

(2) Příklad, když se článek TKP-D mění v určité části 
textem článku ZTKP-D:

Článek  1.7.6 Poslední odstavec čl. 1.7.6, kapito-Článek  1.7.6 Poslední odstavec čl. 1.7.6, kapito-Článek
la 1 TKP-D, se mění následovně:

Pro dokumentaci silničního okruhu na území HMP 
se použije celostátních souřadnicových a výškových 
systémů podle ČSN 73 0401.

Články ZTKP-D dodatkové k TKP-D

V článku ZTKP-D se uvede předmět a rozsah dodatku 
TKP-D.

(1) Příklad:

TKP-D pododdíl 1.5 Všeobecné požadavky na zhotovení 
dokumentace – Komentář
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U staveb, na kterých se finančního zajištění podílí za-
hraniční finanční instituce, je obvyklé, že je požadováno 
zpracování dokumentace podle předpisů této instituce. Je 
proto nezbytné zpracovat příslušnou dokumentaci stavby 
tak, aby vyhovovala také těmto požadavkům.

Příklad textu:

Článek  1.5.13 Dokumentace předmětné stavby Článek  1.5.13 Dokumentace předmětné stavby Článek
musí vyhovovat požadavkům (uveď spe-
cifikaci příslušných požadavků).

(2) Příklad, když se článek TKP-D doplňuje textem 
ZOP-D:

Článek  6.2.5 Text článku 6.2.5 TKP-D se dopl-Článek  6.2.5 Text článku 6.2.5 TKP-D se dopl-Článek
ňuje takto:

Protože předmětem rekonstrukce je kulturní pa-
mátka, musí být prvky navržených konstrukcí, jejich 
dimenze a konstrukční materiály v souladu s předa-
nými podmínkami příslušného orgánu státní památ-
kové péče (viz ZOP-D, čl. 10.1).
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