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ČASTI

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Úvod

Potřeba vydat směrnici pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikaci je vyvolána změnami v oblasti 
výstavby, ke kterým došlo po roce 1989.

V prvé řadě se jedná o nové vztahy mezi účastníky 
výstavby pozemních komunikací, které jsou odrazem 
přechodu na tržní hospodářství.

Nové právní předpisy, zejména občanský a obchodní 
zákoník, novela stavebního zákona, zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí a nový zákon o ochraně země
dělského půdního fondu, vyvolávají nutnou úpravu 
a doplnění obsahu dokumentace staveb a postupů jejího 
zpracování.

Zrušením vyhlášky č.43/90 o projektové přípravě staveb 
vznikla absence předpisu určujícího požadovanou doku
mentaci, která se vedle jmenovitých příloh přikládá 
k návrhu na zahájení územního řízení a k žádosti 
o stavební povolení. Tato směrnice požadovanou doku
mentaci pro pozemní komunikace určuje.

Dále bylo nutné přizpůsobit naše předpisy předpisům zemí 
s rozvinutým stavebním trhem, zejména předpisům zemí 
Evropského společenství.To je nezbytné pro uskutečnění 
integračních snah našeho státu a usnadnění vstupu zahra
ničních investorů, příp. stavebních podnikatelů, do proce
su výstavby pozemních komunikací v ČR.

§2

Pojmy

Pro účely této směrnice se používají následující pojmy:

(1) "INVESTOR" je právnická nebo fyzická osoba, která 
zajišťuje financování, přípravu a realizaci stavby.

(2) "PROJEKTANT" je právnická nebo fyzická osoba 
oprávněná k projektové činnosti/l/, která zpracovává pro 
investora dokumentaci stavby a na požádání zajišťuje 

autorský nebo nezávislý technický dozor.

(3) "GENERÁLNÍ PROJEKTANT" je právnická nebo 

fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti/l/, která se 
zaváže ke zhotovení dokumentace celé stavby, popř. 
k zhotovení části dokumentace stavby a ke koordinaci 
ostatních částí dokumentace stavby a k dopracování doku
mentace přikládané k žádosti o stavební povolení, příp. 
k dalším odborným činnostem.

(4) "OBJEDNATEL" je právnická nebo fyzická osoba, 
která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla 
a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení/2/. Objedna
telem se stává investor v závazkovém vztahu ke zhotovení 
dokumentace a zhotovení stavby. Objednatelem se také 
stává projektant (generální projektant) i zhotovitel stavby 
ve smluvním vztahu ke svým podzhotovitclům (dalším 
zhotovitelům), kteří pro něj zajišťují zhotovení části díla.

(5) "ZHOTOVITEL" je právnická nebo fyzická osoba, 
která se smlouvou o dílo zavazuje k provedení určitého 
díla /2/. Zhotovitelem ve vztahu k investorovi je tedy 
subjekt zajišťující zhotovení díla (stavby) a také projektant 
nebo generální projektant zhotovující dokumentaci 
stavby. Podzhotovitelé pověření projektantem nebo zhoto
vitelem stavby k provedení části díla jsou ve vztahu k nim 

též zhotoviteli.

(6) "PODZHOTOVITEL" (dříve poddodavatel) je 
právnická nebo fyzická osoba jmenovaná ve smlouvě 
o dílo, která je pověřená zhotovit část díla, nebo jiná osoba 
pověřená zhotovitelem provedením části díla.

(7) "STAVEBNÍ DOZOR" je právnická nebo fyzická 

osoba, určená objednatelem k vykonávání stavebního 
dozoru a mající odbornou způsobilost pro vykonávání této 

činnosti.

(8) "SMLOUVA O DÍLO" je právní úkon, provedený 

sepsáním jedné listiny, nebo vypracováním souboru listin 
a výkresů vzájemně se doplňujících, který má náležitosti 
požadované obchodním zákoníkem. Dílem se rozumí 
vždy určitá činnost. Od "díla" je nutno odlišit "předmět 
díla", kterým je určitá věc nebo hmotně zachycený výsle
dek činnosti. Dílem je zhotovení dokumentace stavby 
a zhotovení stavby. Předmětem díla je dokumentace 
stavby a stavba.

(9) "DOKUMENTACE STAVBY" je soubor písemností 
a výkresů, který je požadován touto směrnicí pro doku
mentační zajištění stavby pozemní komunikace.

(10) "ZADÁVACÍ PODKLADY STAVBY" tvoří soubor 

dokumentací, které jednoznačným způsobem určují 
stavbu jako předmět obchodní soutěže (zadávací řízení) 
a předmět smlouvy o dílo (zhotovení stavby).

(11) "VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY STAVEB 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ" je souhrn ustanovení, 

kterými se upravujíobchodněprávní vztahy mezi objedna
telem (investorem) a zhotovitelem stavby. Tyto podmínky 
vydalo MH ČR-Správa pro dopravu a jsou obecně platné 

pro všechny stavby pozemních komunikací.

(12) "ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY STAVBY" je 

dokument, který se vypracuje pro každou stavbu zvlášť 
a obsahuje jmenovité údaje pro příslušnou stavbu, doplňu
jící podmínky a případně požadované změny ustanovení 
všeobecných dodacích podmínek.

(13) "TECHNICKÉ (KVALITATIVNÍ) PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ" je souhrn 

požadavků objednatele stavby na způsob a kontrolu 
provádění stavby, provedení stavby a převzetí prove
dených prací a jakákoliv jejich úprava nebo dodatky podle 
stanovených pravidel v dodacích podmínkách 
a technických (kvalitativních) podmínkách. T(K)P platí 
obecně pro všechny stavby pozemních komunikácia byly 
vydány MH ČR - Správou pro dopravu.

(14) "ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ (KVALITATIVNÍ) 
PODMÍNKY STAVBY" je dokument, obsahující jméno-



vité technické podmínky , které nejsou uvedeny 
v technických (kvalitativních) podmínkách a upravené 
požadavky T(K)P. Vypracují se v případě, když T(K)P 
nepokrývají některé zhotovovací práce předmětné stavby.

(15) "SOUPIS PRACÍ STAVBY" znamená kompletní 

seznam všech prací nutných ke zhotovení stavby s uvede
ním jejich množství a cen, případně určení způsobu cen. 
Soupis prací stavby bez cen zpracovává projektant a ceny 
doplňují účastníci obchodní soutěže nebo vyzvaný zhoto
vitel.

(16) "PRÁCE" ve smyslu této směrnice zahrnují jak urči

tou činnost, tak i předmět (hmotný výsledek) této činnosti. 
Dělí se na zhotovovací práce a pomocné práce.

(17) "ZHOTOVOVACÍPRÁCE" jsou práce, které je třeba 

provést za účelem zhotovení stavby a jejich výsledkem je 
předmět díla.

(18) "POMOCNÉ PRÁCE" jsou všechny činnosti, které 

umožňují provedení zhotovovacích prací a případně 
odstranění jejich vad.

(19) "TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ" jsou veškeré stro

je a zařízení, které jsou trvalou součástí stavby (předmětu 
díla).

(20) "STAVEBNÍ VYBAVENÍ" označuje všechna zaří

zení, stroje a věcí všeho druhu, nutné k provedení 
a dokončení stavby, její údržby do předání stavby a k 
odstranění vad. Nezahrnuje ale technologické zařízení 
a věci, které jsou trvalou součástí stavby (předmětu díla).

(21) "ÚSEK" je část stavby (předmětu díla), jmenovitě 

určená jako úsek.

(22) "OBJEKT" je ucelená část stavby (předmětu díla), 
jmenovitě určená ve smlouvě o dílo jako objekt.

(23) "STAVENIŠTĚ" je souhrn pozemků, budov a ploch, 

potřebných pro zhotovení stavby (předmětu díla), 
poskytnutých zhotoviteli objednatelem. Je určeno smlou
vou o dílo a územním rozhodnutím, pokud je pro stavbu 
požadováno.

Pozn.: /I/ stavební zákon 
/2/ obchodní zákoník

§3

Rozsah platnosti

(1) Směrnice se vztahuje na dokumentaci staveb 
pozemních komunikací v působnosti MH ČR Správy pro 

dopravu, na které se podle stavebního zákona požaduje 
územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudace, nebo 
pouze stavební povolení a kolaudace.

(2) Směrnice v plném znění se vztahuje na dokumentaci 
staveb pro všechny stavby dálnic a silnic a stavební 
a montážní práce na těchto komunikacích, které jsou ve 
správě státu a financované z rozpočtu republiky (silniční
ho fondu), nebo za finanční účasti uvedeného zdroje. Pro 
stavby a stavební a montážní práce financované z jiných 
zdrojů lze se souhlasem Správy pro dopravu postupovat 
při zadání a vypracování dokumentace staveb způsobem 
odlišným od postupů předepsaných v této směrnici s tím, 
že budou dodrženy podmínky, které stanoví Správa pro 
dopravu MH ČR popřípadě SSF ČR nebo ŘD.

(3) Pro místní komunikace, které jsou ve správě obcí, je 
tato směrnice metodickou pomůckou. Míra uplatnění zále
ží na uvážení příslušného orgánu obce, který přihlédne 
zejména k místním podmínkám a rozsahu stavby nebo 
prací na místní komunikaci a k jejímu dopravnímu význa
mu. V každém případě je však nutné řídit se zákony 
a obecně závaznými právními předpisy, které mají vztah 
k dokumentaci a provádění staveb, též platnými 
technickými normami a předpisy.

(4) Na jednoduché stavby, stavební a montážní práce, 
které lze provádět bez předchozího stavebního povolení 
s následnou kolaudací, a stavební práce, které je možno 
provádět pouze na ohlášení stavebnímu úřadu, se vztahují 
tyto směrnice v přiměřeném rozsahu. Míru použití určí 
investor.

§4

Působnost orgánů a organizací rezortu MH ČR 
Správy pro dopravu při zajišťování staveb 

pozemních komunikací

(1) Ústředním orgánem státní správy pro pozemní komu
nikace na území České republiky je Ministerstvo hospo
dářství České republiky (MH ČR) Správa pro dopravu.

(2) MH ČR Správa pro dopravu ovlivňuje koncepci rozvo

je, dokumentaci staveb a výstavbu pozemních komunikací 
prostřednictvím zejména:

- zásad státní silniční politiky, které zpracovává,
- programu rozvoje silnic a dálnic, na kterém spolupra

cuje,
- rezortních předpisů, které vydává.

(3) Za dodržování koncepce rozvoje, výstavbu a opravy 
pozemních komunikací, zodpovídají příslušné orgány 
a organizace (MH ČR; dálnice - ŘD; Silnice - SSF ČR; 
SIÚ, SÚS; místní komunikace - obce).

(4) Správa pro dopravu MH ČR je speciálním stavebním 

úřadem pro dálniční stavby a vydává pro tyto stavby 
stavební povolení.

(5) Investorskou činnost pro stavby pozemních komu
nikací zajišťují investorské organizace.

(6) Správci pozemních komunikací zajištující správu 
a údržbu pozemních komunikací se účastní zajištění doku
mentace staveb a investorské činnosti v rozsahu své 
působnosti.

§5

Působnost obcí při zajišťování dokumentace staveb 
místních komunikací

(1) Při výkonu samostatné působnosti obce spravují 
a udržují místní komunikace, které jsou majetkem obce, 
se kterým samostatně hospodaří. Tato pravomoc vyplývá 
ze zákona o obcích.

(2) V zájmu uspokojování potřeb občanů obce zabezpe
čují obce rozvoj místních komunikací a jejich územní 
ochranu v územně plánovací dokumentaci.

(3) K zabezpečení rozvoje místních komunikací využívají 
obce vlastních finančních zdrojů anebo sdružených
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prostředků, s podílem jiných subjektů. Pokud se na 
financování rozvoje místních komunikací podílí rozpočet 
ČR, je nutné pro dokumentaci a realizaci staveb splnit 

nařízení a výnosy platné pro stavby financované z těchto 
zdrojů a také požadavky této směrnice.

(4) Program, zhotovení dokumentace staveb a zajištění 
realizace rozvoje místních komunikací zabezpečují orgá
ny obce v obvodech svých území. V jednoduchých přípa
dech tuto činnost mohou provádět určení pracovníci 
obecních orgánů nebo obecních (městských) úřadů s tím, 
že podle § 46a Stavebního zákona vybranou činnost ve 
výstavbě mohou vykonávat pouze osoby s průkazem 
odborné způsobilosti(autorizací). Pro rozsáhlejší program 
rozvoje nebo složité stavby si mohou obce zřídit (na zákla
dě rozhodnutí obecního zastupitelstva) zařízení nebo orga
nizace (vybavené požadovanou autorizací) pro zajišťování 
přípravy, zhotovení dokumentace staveb a realizaci 
výstavby pozemních komunikací. Funkci zřizovatele plní 
podle zákona o obcích příslušná obecní (městská) rada. 
Poklid obce nedisponují fyzickými nebo právnickými 
osobami, které mají odbornou způsobilost k zajišťování 

uvedených činností, anebo pokud je to účelné a potřebné 
z jiných důvodů, objednají si činnosti spojené s rozvojem 
místních komunikací u odborných organizací s poža
dovanou autorizací.

(5) Pro zajištění návaznosti místních komunikací na 
ostatní pozemní komunikace a koordinace jejich výstavby 
spolupracují obce s příslušnými orgány a organizacemi 
správy silniční a dálniční sítě. Pro silniční síť a komu
nikační systémy statutárních měst je to Správa silničního 
fondu ČR. Pro silnice a ostatní místní komunikace je 

příslušný okresní úřad a Správa a údržba silnic. Ve styku 
s dálniční sítí je nutné spolupracovat s Ředitelstvím dálnic 

Praha.

§6

Základní úkoly investora při zajišťování doku
mentace staveb

(1) Investorem pro účely této směrnice se rozumí 
právnická osoba, jejímž zřizovatelem je státní orgán nebo 
samosprávný orgán obce, případně pověření zaměstnanci 
nebo oddělení těchto orgánů nebo obecních (městských) 
úřadů, kteří zajišťují přípravu a realizaci staveb pozemních 
komunikací.Investorskou činností mohou být pověřeny 
též jiné právnické a fyzické osoby. Pracovníci zajišťující 
investorskou činnost musí mít potřebné znalosti a zkuše
nost i,týkající se této činnosti. Pokud vykonávají stavební 
dozor, zpracovávají dokumentaci staveb nebo provádějí 
geodetická měření nebo průzkumy, zkoušení a diagnosti
ku staveb, musejí mít pro tyto činnosti průkaz odborné 
způsobilosti (autorizaci) požadovaný stavebním zákonem.

(2) Investorská činnost ve vztahu k dokumentaci staveb 
zahrnuje zejména:

- spolupráci na studiích zajišťovaných SSF ČR,

- zajištění studií staveb, které jsou v kompetenci investo

ra,
- spolupráci při zajištění studií nebo jejich zajišťování,
- vypracovávání podkladů a požadavků pro zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí, obstarávání této 
dokumentace a zajišťování územního rozhodnutí,

- zajišťování vlastnických nebo jiných práv k pozemkům 
a stavbám, které mají vztah k připravované výstavbě,

- vypracovávání podkladů a požadavků pro zpracování 
dokumentace pro stavební povolení a zajišťování jak 
dokumentace, tak i příslušného stavebního povolení,

- zajišťování zadávacích podkladů staveb, které určují 
jednoznačně předmět obchodní soutěže (zadávacího 
řízeni") a smlouvy o dílo,

- vyhlašování soutěží podle platného zadávacího řádu 
staveb, vypracovávání podmínek soutěže a pokynů pro 
účastníky, posuzování a vyhodnocování nabídek, - 
uzavírání smluv o dílo,

- zajišťování stavebního dozoru. (3) Výchozí dopravně- 
inženýrské podklady pro všechny studie a dokumentace 
pro územní rozhodnutí a základní podmínky pro zadá
vání a vypracování studií a dokumentací pro územní 
rozhodnutí pro dálnice a silnice republikového význa
mu získává investor (objednatel) od organizace pově
řené (zřízené) ústředním orgánem státní správy 
pozemních komunikací (SSF ČR).

(4) Vypracování dokumentace stavby zajistí investor 
obvykle u projektanta, t.j. u právnické nebo fyzické osoby, 
která má oprávnění k projektové činnosti podle zvláštních 
předpisů. Vyhledání projektanta se řídí platným zadá
vacím řádem, předpisy Správy pro dopravu a obecně 
závaznými vyhláškami a výnosy.

(5) Dokumentaci jednodušších staveb, stavebních prací a 
montážních prací může vypracovat investor, pokud má . 
oprávnění k projektové činnosti.

(6) Investor zve ústřední orgán státní správy pozemních 
komunikací a jím pověřenou (zřízenou) organizaci 
(SSF ČR) na projednávání zpracovávané dokumentace 

vybraných staveb.

(7) Studie a dokumentace pro územní rozhodnutí pro 
dálnice a vybrané silnice republikového významu jsou 
předkládány ústřednímu orgánu státní správy pozemních 
komunikací, nebojím pověřené organizaci k vydání stano
viska; pro ostatní silnice republikového významu pově
řené organizaci k vyjádření. Obdobně se postupuje i při 
předkládání dokumentace pro stavební povolení k 
vyjádření.

(8) Investorská činnost zabezpečující dokumentaci pro 
rozvoj místních komunikací je organizována a řízena 
obcemi v oblastech jejich území (viz část I, § 5).

§7

Základní úkoly projektanta při zajišťování doku
mentace staveb

(1) Hlavním úkolem projektanta v procesu rozvoje 
pozemních komunikací je vypracování dokumentace 
staveb v rozsahu a s náležitostmi určenými obecně 
závaznými předpisy, touto směrnicí a smlouvou o dílo.

(2) V případech vyhlášení soutěže na vypracování doku
mentace stavby, projektant zpracovává a předkládá 
nabídky v souladu se zadávacím řádem a soutěžními 
podmínkami.
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(3) Projektant vyhodnocuje všechny průzkumy, materiály 
a informace, které mu poskytne investor jako podklady 
pro vypracování dokumentace stavby. Dále zajišťuje 
průzkumy požadované smlouvou o dílo. Pokud zjistí 
v průběhu prací, že je nezbytné pro kvalitní vypracování 
zakázky a zdárný průběh stavby doplnit průzkumy, je 
povinen na tuto skutečnost upozornit investora 
a navrhnout obstarání doplňujících průzkumů.

(4) Projektant může zadat zhotovení části dokumentace 
stavby dalšímu zhotoviteli bez svolení investora, jen 
pokud si investor (objednatel dokumentace stavby) ve 
smlouvě o dílo předchozí souhlas nevyhradí.

(5) Koordinaci vypracování dokumentace stavby, do které 
se zapojí více projektantů, zajišťuje generální projektant, 
případně sám investor nebo jiná jím pověřená fyzická nebo 
právnická osoba.

(6) Generálním projektantem se stává investorem pově
řený projektant, který se zaváže

a) ke zhotovení dokumentace celé stavby nebo

b) ke zhotovení části dokumentace stavby a ke koordinaci 
ostatních částí dokumentace stavby zpracovávaných jiný
mi projektanty a k dopracování dokumentace přikládané 
k žádosti o vydání stavebního povolení

c) k vypracování dokumentace pro zhotovovací práce 
a ostatních požadovaných zadávacích podkladů stavby,

d) k výkonu autorského dozoru a nezávislého technického 
dozoru (pokud jsou požadovány).

(7) Projektant vykonává autorský dozor, kterým se ověřuje 
dodržení dokumentace stavby při její realizaci, a to zejmé
na základní koncepce technického řešení a archi
tektonického a výtvarného návrhu.

(8) Objednatel stavby může pověřit projektanta prová
děním nezávislého technického dozoru při provádění prací 
na stavbě.

(9) Jmenovitý obsah a rozsah činnosti generálního 
projektanta, autorského dozoru a nezávislého technického 
dozoru a podmínky jejich provádění určí investor ve 
smlouvách o zajištění jejich výkonu.

§8

Účast zhotovitele stavby (části stavby) v procesu 

zpracování dokumentace staveb

(1) Zhotovitel stavby vstupuje do procesu výstavby až po 
zhotovení dokumentace pro uzemní rozhodnutí, doku
mentace pro stavební povolení a dokumentace pro zhoto
vovací práce stavby, jen výjimečně dříve.

(2) V případech, kdy je nutné nebo účelné použití 
zvláštních nebo patentových výrobních postupů či

výrobků, a jejich dodávky jsou vázány na realizační nebo 
patentem chráněnou dokumentaci, pak je nezbytné zapojit 
příslušné zhotovitele do procesu zhotovení dokumentace. 
Jejich účast je určena přímo investorem, navrhována 
projektantem, nebo je výsledkem zadávacího řízení.

(3) Spojit zhotovení dokumentace a zhotovení stavby lze 
pouze ve výjimečných případech, kdy je to výhodné 
a účelné z technických nebo ekonomických důvodů. 
Tento způsob je obvykle vhodný pro jednoduché stavby, 
stavby malého rozsahu, dodatky a změny (zejména jsou-li 
zadávány z "volné ruky"). Posouzení technického návrhu 
a ekonomických aspektů dokumentace pro zde uvedené 
stavby musí být provedeno investorem se zvýšenou 
pozorností s ohledem na přímý vliv navrženého řešení na 

cenu stavby.

(4) Zhotovitel stavby zpracovává ve shodě se smlouvou 
o dílo realizační dokumentaci, kterou potřebuje pro prove
dení zhotovovacích prací, a před jejím použitím ji předklá
dá objednateli (stavebnímu dozoru) k odsouhlasení.

(5) Vypracování výkresů skutečného provedení stavby se 
obvykle zadává zhotoviteli stavby. Pokud tuto část doku
mentace stavby zhotovuje v odůvodněných případech jiná 
fyzická nebo právnická osoba, pak se zhotovitel stavby 
musí smluvně zavázat k předání podkladů pro její vypra
cování.

(6) Pokud zhotovitel stavby zpracovává dokumentaci m usí 
jeho pracovníci mít příslušný průkaz odborné způsobilosti 
(autorizaci).

§ 9

Účast správců pozemních komunikací v procesu 

zpracování dokumentace staveb

(1) Správci pozemních komunikací, kteří zajišťují přímou 
správu a údržbu komunikací, jsou neopominutelnými 
účastníky procesu přípravy staveb.

(2) Příslušní správci pozemních komunikací se účastní 
zajištění dokumentace staveb tím, že:

- uplatňují požadavky na zařazení akcí do plánu výstavby 
a přestavby sítě komunikací,

- zúčastňují se projednání dokumentace, kde uplatňují 
zejména požadavky přímé správy a provádění údržby 
a oprav komunikací,

- mohou vykonávat investorskou činnost v rámci své 
působnosti a podle pokynů a povolení, která vydal 
jejich nadřízený orgán.

- mohou zhotovovat dokumentaci staveb pro drobné 
stavby v rozsahu povolení uděleného jim jejich nadří
zeným orgánem a pokud pracovníci mají příslušný 
průkaz odborné způso bilosti (autorizaci).
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ČÁST II

DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

§ 1

Členění dokumentace staveb

(1) Dokumentace stavby pozemní komunikace zahrnuje

- studii (ST),
- dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR),
- dokumentaci pro stavební povolení (DSP),
- dokumentaci pro zhotovovací práce stavby (DZPS),
- realizační dokumentaci stavby (RDS) a
- výkresy skutečného provedení stavby (VSPS).

(2) Dokumentace stavby musí být omezena na nezbytný 
rozsah odpovídající jejímu druhu, charakteru, velikosti 

a složitosti.

(3) Zpracování všech druhů dokumentace uvedených 
v ödst. (1) tohoto paragrafu není vždy nutné. Studie se 
vypracují jen pro nové stavby a pokud je třeba vyřešit 
určité problémy před zhotovením následné dokumentace. 
Jestliže stavební úřad upustí od vydání územního 
rozhodnutí, pak DÚR není třeba vypracovat. Je-li územní 

a stavební řízení sloučeno, lze po dohodě se stavebním 
úřadem zpracovat místo DÚR a DSP pouze jednu slou

čenou dokumentaci.Dokumentaci pro zhotovovací práce 
lze použít jako dokumentaci pro stavební povolení, má-li 
všechny náležitosti požadované stavebním zákonem.

Pro jednoduché stavby lze zpracovat zjednodušenou doku
mentaci, která vyhoví požadavkům územního i stavebního 
řízení a určuje postačujícím způsobem zhotovovací práce.

§2

Studie

Všeobecně

(1) Studie se zpracovávají pro všechny nové stavby a pro 
ostatní stavby, které vyžadují vyřešit určité problémy nebo 
některé podklady pro vypracování následné dokumentace 

stavby.

(2) Základní okruhy problémů, které je třeba řešit zpra

cováním studie, jsou:

a) Umístění stavby, t.j. vyhledání všeobecně přijatelné 
polohy trasy pozemní komunikace požadovaných para
metrů, včetně obslužných zařízení.

b) Podrobnější řešení problematických míst nebo úseků 
trasy, která je uvažována jako nejvhodnější, zejména 
pro upřesnění její polohy, vyjasnění vztahů k území či 
životnímu prostředí a případné členění akce na jednotli

vé stavby.

c) Prověření účelnosti uvažované stavby pozemní komu
nikace s uvážením dopravních, ekonomických, srovná
vacích a prioritních hledisek a nutnosti a naléhavosti ve 
vztahu k veřejným zájmům.

d) Určení výhledových dopravně - inženýrských údajů, 
které nelze zjistit pouze na základě současné dopravní

situace (celostátní sčítání) a všeobecně předpoklá

daného vývoje silniční dopravy.

e) Finanční zajištění stavby v případě, že potřebnou 
investiční částku nebo její část není možné krýt z republi
kového rozpočtu (silničního fondu) nebo z rozpočtu obce 

(pro místní komunikace).

Jednotlivé okruhy problémů se mohou pro zadání studie 

sdružovat, členit a kombinovat podle :

- potřeb přípravy určité stavby,
- povahy problémů, které je třeba řešit a

- rozsahu a složitosti stavby.

Objednatel studie uváží všechny okolnosti příslušné 
stavby a rozhodne o způsobu, obsahu a rozsahu zpra

cování studie.

(3) Podklady a požadavky na vypracování studie zpracuje 
objednatel. Podklady sestávají z údajů určujících předmět 
studie, specifikace problémů, které je třeba vyřešit a dále 
z informací o známých skutečnostech týkajících se řešení. 
Požadavky určují náležitosti, formu a způsob projedná
vání studie, požadované termíny a požadovaný počet paré.

(4) Při zpracování studií projektant uplatní:

- podklady a požadavky objednatele,
- výsledky převzatých dat a průzkumů,
- výsledky vlastního sběru dat a průzkumů,

- mapové a jiné podklady,
- příslušné technické a právní předpisy a normy.

Problémy, které studie řeší, a otázky vzniklé během zpra
cování studie, je zpracovatel povinen řešit uplatněním 
všech účelných variant, jejich vzájemným porovnáním, 
optimalizácia doporučením výsledné varianty. V průběhu 
zpracování studie zpracovatel konzultuje uvažovaná řeše
ní s orgány státní správy, popř. s organizacemi pově
řenými výkonem státní správy, které hájí státní a veřejné 
zájmy a dále s ostatními dotčenými stranami.

(5) Koncept studie předloží zpracovatel objednateli 
k posouzení v termínu určeném ve smlouvě o dílo a v 
požadované formě. Ve smlouvě o dílo je nutné určit čas 
dostatečný na posouzení konceptu řešení, věcné přezkou
šení návrhů a vypracování připomínek. Doporučuje se, 
aby na připomínkování konceptu se uvažovalo období 3-4 
týdnů. Připomínky objednatele ke konceptu studie jsou 
podkladem pro vypracování konečné verze studie. 
Dodávka studie je splněna jejím předáním oprávněnému 
přepravci nebo poště, pokud smlouva o dílo nestanoví 
jinak. Při řešení jednoduchých problémů lze připo
mínkové řízení objednatele ke konceptu studie nahradit 
projednáním a odsouhlasením na závěrečném jednání.

(6) Konečné vyhodnocení výsledků studie provede 
objednatel. Na základě doporučení zhotovitele 
studie,vlastního vyhodnocení a případných nezávislých 
odborných posudků určí, která z variant řešení se přijímá 
nebo zda je třeba prostudovat další možnosti. Na závěr 
vyhodnocovacího procesu se vypracuje závěrečný proto

kol.
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Umístění stavby

(7) Studijní práce, které řeší umístění stavby, musí 
respektovat základní územní, ekologické, funkční, 
dopravní, technické, estetické, stavební a ekonomické 
podmínky a požadavky a jejich vzájemné souvislosti.

(8) Cílemje vyhledání nejvhodnější (všeobecně přijatelné) 
trasy pozemní komunikace porovnáním a vyhodnocením 
variantních řešení jako podkladu pro

- ověření reálnosti záměrů rozvoje sítě příslušné pozemní 
komunikace,

- územní ochranu plánovaných tras, t.j. zajištění stavební 
uzávěry a zahrnutí tras do územně plánovací doku

mentace,
- podrobnější zpracování problematiky vybrané polohy 

trasy (pokud je to potřebné) a
- zahájení následné dokumentační přípravy stavby.

(9) Výchozími podklady pro vyhledávací studijní práce 
jsou zejména:

- rozvojové dokumenty a územně plánovací doku

mentace,
- podklady a požadavky objednatele,
- dopravně inženýrské podklady pro situování a základní 

dimenzování komunikace a určení druhu křižovatek,
- základní charakteristiky území a jeho vybavení, t.j. 

především členitost území, stav životního prostředí, 
využití území, všeobecné hydrologické a inženýrsko- 
geologické poměry, důležité inženýrské sítě a pozemní 
komunikace.

(10) V dané oblasti se po vyhodnocení důležitých 
charakteristik území vyhledají nejsnáze průchodné kori
dory a v nich se navrhnou varianty tras požadovaných 
návrhových parametrů, umístění a druh křižovatek, polo
ha a základní charakteristiky tunelů a mostů a přeložky 
a úpravy souvisejících komunikací. Základem pro vyhle
dání průchozích koridorů je vedle členitosti území hlavně 
mapa problémových území z hlediska životního prostředí, 
která člení oblast na území bezkonfliktní až po území 
nedotknutelná.

(11) Pro každou navrženou trasu se zpracují a vyhodnotí

- geometrické, dopravní a stavební charakteristiky,
- vliv na životní prostředí,
- orientační zábor pozemků a jeho problematika,
- hlavní podmiňující předpoklady a vyvolané investice,
- ekonomické posouzení.

Výběr nej vhodnější polohy trasy pozemní komunikace se 
provede rozborem,porovnáním a vyhodnocením 
charakteristik, podmiňujících předpokladů a vlivů studo
vaných variant. Pro hodnocení a posouzení variant se 
použije metody "odborného posouzení", která je založena 
na znalostech a zkušenostech zpracovatele studie, anebo 
některé z objektivnějších systémových metod.

Závěr studie musí obsahovat doporučení jedné 
nejvhodnější trasy se zdůvodněním a případným dopo
ručením pro podrobnější prostudování nevyjasněných 
problémů. Výjimkou je případ, kdy hodnocení obvykle 
dvou nejlepších variant je velmi blízké a rozhodnutí o 
nejvhodnější trase je možné až po provedení dalších 
průzkumů a studijních prací. V tomto případě závěr studie

zahrnuje též návrh druhu a rozsahu potřebných průzkumů 
a studijních prací pro zpřesnění hodnocení, které by 
umožnilo výběr nejvhodnější polohy.

(12) Vliv stavby na životní prostředí je důležitým problé
mem v procesu přípravy stavby. Zákon ČNR č.244/92 Sb. 

požaduje vydání stanoviska orgánu příslušného pro posou
zení vlivů na životní prostředí až pro územní rozhodnutí. 
Aby však nedocházelo k odmítnutí navrženého umístění 
trasy pozemní komunikace územním rozhodnutím 
z hlediska vlivů stavby na životní prostředí, je nutné 
problematiku životního prostředí uvažovat už ve studii, 
kdy se hledá nejvhodnější poloha stavby.

Ve shodě se stanoviskem MŽP ČR ze dne 27.11.1992 (viz 

přílohu č.4 v části III této směrnice) se v rámci studie 
provede průzkum, který zjistí důležité charakteristiky 
životního prostředí a vyhodnotí vliv stavby na životní 
prostředí.

Průzkum vlivů stavby na životní prostředí se provede:

- v rozsahu potřebném pro vhodné vedení tras variant 
a výsledky hodnocení se použijí vedle ostatních kriterií 
pro výběr optimální varianty a jsou také podkladem pro 
posouzení přijatelnosti doporučené varianty z hlediska 
životního prostředí,

- v podrobnostech, které umožňuje hloubka zpracování 
technické problematiky v úrovni studie.

Výchozí data se zajistí především shromážděním existu
jících údaju a použitím map územních systémů ekologické 
stability (USES). Doplňujícíprůzkumy seprovedou pouze 
v nutných případech.

Zpracování průzkumu vlivů stavby na životní prostředí se 
provede v následujících krocích:

a) sběr dat a mapových podkladů, příp.provedení průzku
mů,

b) všeobecné posouzení oblasti stavby z hlediska životní
ho prostředí, sestavení mapy problémových území, 
vyhledání průchodných koridorů a zákres navržených 

tras,

c) zjištění, popis a hodnocení předpokládaných závažných 
vlivů pro všechny studované trasy stavby,

d) porovnání nepříznivých vlivů a celkového ekolo
gického přínosu stavby pro všechny varianty

e) porovnání variant a výběr nejvhodnější varianty,

f) soupis opatření, která vyloučí nebo sníží předpokládané 
nepříznivé vlivy,

g) hodnocení důsledků případného neprovedení stavby 
(nulová varianta).

Dokumentace průzkumu se vypracuje podle přílohy č.3 
zákona č.244/92, která se aplikuje v přiměřeném rozsahu 
a rozšíří se o mapu problémových území. Problematiku 
životního prostředí projedná zpracovatel průzkumů vlivů 
stavby na životní prostředí s dotčenými orgány státní 
správy na úseku životního prostředí již v průběhu zpra
cování studie.

Před konečným schválením studie si její objednatel vyžá
dá pro vybranou variantu stanoviska příslušných orgánů
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státní správy na úseku životního prostředí. Jedná se zejmé

na o:

- okresní orgány pro životní prostředí,
- příslušné vodohospodářské orgány,
- příslušné orgány pro ochranu ZPF a LPF (okresní orgá

ny a pověřené obce),
- příslušné orgány ochrany přírody (obce, okresní úřady, 

správy národních parků a chráněných krajinných 
oblastí).

- inspektoráty lázní.

Vypracování průzkumu vlivu stavby na životní prostředí 
v úrovni studie není požadováno zákonem ČNR č.244/92 

Sb., proto tento průzkum může být vypracován 
projektantem znalým problematiky životního prostředí. 
Požaduje se však, aby tyto průzkumy pro rozsáhlé stavby 
a složitější poměry, byly zpracovány oprávněnými osoba
mi ve smyslu zákona ČNRč.244/92 Sb.

Vztahy mezi studií stavby pozemní komunikace 
a problemtikou vlivů stavby na životní prostředí jsou 
přehledně vyznačeny v příloze č.5 v části III. této směrni

ce.

(13) Seznámení veřejnosti se zamýšlenou stavbou je nutné 
již před zahájením prací na studii. Povinností objednatele 
je zaslání dopisu, kterým oznamuje zahájení přípravy 
stavby zpracováním studie všem okresním a obecním 
(městským) úřadům a případně dalším důležitým 
subjektům v dané oblasti.

V průběhu prací na studii projektant konzultuje základní 
problémy připravované stavby s místně příslušnými orgá
ny. U velkých a problémových staveb je účelné, aby 
objednatel zajistil informativní setkání s občany, zájmo
vými organizacemi a zástupci obcí a okresů za účasti 

zhotovitele studie.

V případě, že studie bude předkládána veřejnosti, dopo
ručuje se, aby objednatel zajistil u projektanta vypra
cování vybraných příloh studie tak, aby byly pro veřejnost 
snadno srozumitelné a názorné. Jedná se zejména o foto- 
mozaiky (podklad pro situace), perspektivní a axono- 
metrické pohledy, fotomontáže a pod.

Řešení problémů vyhledané trasy

(14) Trasa vybraná jako ncjvhodnčjší potřebuje v někte
rých případech dořešit určité problémy. Může to být 
zejména:

- problematika vlivů na životní prostředí,
- upřesnění polohy trasy v určitých úsecích,
- dořešení technických návrhů,
- vyjasnění vztahů k vybavení území,
- členění akce na jednotlivé stavby,
- dopravně inženýrská problematika.

(15) Požadavek na podrobnější studijní práce může vyply
nout z připomínek a požadavků veřejnosti, 
samosprávných orgánů, státních orgánů nebo ostatních 
dotčených subjektů, příp. jsou navrženy projektantem ve 
vyhodnocení vyhledávací studie.

(16) Druh a rozsah podrobnějších studijních prací pro 
vyhledanou trasu určí investor (objednatel studie) 
s přihlédnutím k potřebám dalšího postupu dokumentační 

přípravy stavby.

Prověření účelnosti stavby

(17) Účelnost staveb se všeobecně posuzuje při sesta
vování programu rozvoje sítí pozemních komunikací.

(18) V určitých případech je nutné prověřit podrobně 
účelnost jednotlivých staveb. Může to být požadováno 
financující institucí, nutností rozhodnout o pořadí staveb 
nebo oprávněností realizace v určitém čase.

(19) Podrobná studie účelnosti stavby musí zvažovat 
zejména následující hlediska:

- ekonomickou efektivnost stavby,
- nutnost stavby ve vztahu k dosavadnímu stavu sítě,
- opodstatněnost stavby ve vztahu k možným alterna

tivním řešením dopravního problému,
- prioritu stavby vzhledem k ostatním stavbám na síti 

příslušného druhu komunikace,
- naléhavost stavby z hledisek celospolečenských, 

veřejných, regionálních, místních a případně i mezi
národních.

Dopravní studie

(20) V případě, že nelze určit výhledové charakteristiky 
dopravy běžnou metodou , vycházející ze znalostí 
současných dopravních proudů a předpokládaného 
nárůstu dopravy (odvozeného především z předchozího 
vývoje dopravy), je nutné vypracovat dopravní studii.

(21) Dopravní studie je potřebná zejména pro návrh nové 
komunikace, která podstatně změní dopravní situaci na 
souvisejících pozemních komunikacích. Dále je nutná 
v případech, kdy dochází k zásadním změnám současných 
nebo výhledových dopravních poměrů v oblasti 
předmětné pozemní komunikace.

(22) Rozsah a obsah dopravní studie určí její objednatel 
s přihlédnutím k potřebám dokumentační přípravy stavby.

Studie finančního za jištění stavby

(23) Pokud financování naléhavých staveb není možné 
zajistit plně z rozpočtu republiky (z prostředků silničního 
fondu), nebo rozpočtů obcí (pro místní komunikace), lze 
hledat zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů.

(24) Cílem studie finančního zajištění stavby je vyhledat 
dostupné finanční zdroje. Mohou to být například:

- půjčky,
- financování s podmínkou získání výhod nebo příjmů ve 

vztahu ke stavbě,
- finanční účast subjektů, které mají zájem na realizaci 

stavby (obce, hospodářské organizace, spolky a pod.).

(25) Nejvýhodnější alternativní možnost financování 
stavby se určí rozborem a vyhodnocením shromážděných 
informací.

§3

Dokumentace pro územní rozhodnutí

(1) Dokumentace pro územní rozhodnutí navrhuje umístě
ní stavby a její základní technické řešení.

(2) Část dokumentace , která se týká umístění stavby, 

obsahuje základní přílohy požadované pro návrh na vydá
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ní územního rozhodnutí. Technické řešení určuje základní 
charakteristiky stavby a její vztah k okolí.

(3) V dokumentaci pro územní rozhodnutí se vedle návrhu 
místa stavby určuje účel stavby, cíle, kterých se má 
dosáhnout, podmínky, které musí být dodrženy, základní 
parametry stavby, nároky na její přípravu a realizaci 
a uživatelské požadavky.

(4) Tato dokumentace slouží jako

a) příloha k návrhu na vydání územního rozhodnutí 
s cílem získat rozhodnutí o umístění stavby,

b) podklad k upřesnění záměrů investora ve vztahu 
k celospolečenským zájmům,

c) základní podklad pro vypracování dokumentace pro 
stavební povolení,

d) podklad pro uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby, pokud je dokumentace pro stavební povolení 
součástí zhotovení stavby.

(5) Dokumentaci pro územní rozhodnutí zabezpečuje 
investor u projektanta,který má příslušné oprávnění. 
Pokud má investor oprávnění k projektové činnosti, může 
tuto dokumentaci vypracovat sám. V zásadě je však 
vhodné, aby byla zpracována projektantem, což platí 
zejména pro rozsáhlejší a složitější stavby, a také pro 
stavby náročné na průzkumy.

(6) Před vypracováním podkladů a požadavků na doku
mentaci pro územní rozhodnutí rozhodne investor o rozsa
hu a obsahu dokumentace a způsobu jejího zajištění. 
S ohledem na charakter stavby a podmínky na stavebním 
trhu vybere investor nejvhodnější z těchto postupů:

a) dokumentace pro územní rozhodnutí je součástí 
objednávky dokumentační přípravy celé stavby, kterou 
zajišťuje generální projektant,

b) dokumentace pro územní rozhodnutí je samostatnou 
dodávkou objednanou u projektanta,

c) investor si vypracuje dokumentaci pro územní 
rozhodnutí sám.

(7) Náležitosti dokumentace pro územní rozhodnutí se řídí 
jejím uplatněním v procesu dokumentační přípravy:

a) Základní náležitosti dokumentace pro územní 
rozhodnutí se přikládají k návrhu na vydání územního 
rozhodnutí. Jejich seznam je uveden v příloze č.l 1.

b) Rozšířený obsah nad rozsah základních náležitostí je 
nutný v případech, kdy charakter stavby a její proble
matika vyžadují dodatečné podrobnosti nutné pro 
dokumentaci pro stavební povolení. O způsobu a rozsa
hu rozšíření obsahu rozhoduje investor.

(8) Zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí vychá
zí z podkladů a požadavků zpracovaných investorem. 
Základem pro jejich přípravu jsou koncepce rozvoje, 
rozvojové dokumenty, schválená územně plánovací doku
mentace a případné studie stavby. Požadavky určují 
zejména náležitosti dokumentace, formu a způsob 
projednání, požadované termíny a požadovaný počet 
výtisků.

(9) Při vypracování dokumentace se uplatní především:

- podklady a požadavky předané investorem,
- výsledky vlastních a převzatých průzkumů,
- ustanovení této směrnice,
- příslušné technické a právní předpisy a normy,
- všechna smluvní ujednání.

Projektant musí dále při návrhu vzít v úvahu:

- požadavky území a zábor pozemků,
- dopravní poměry,
- technické a uživatelské podmínky a parametry,
- vztahy k dosavadní infrastruktuře,
- ekonomiku výstavby a provozu,
- vliv na životní prostředí, ochranu přírody a krajiny,
- estetická hlediska,
- bezpečnost a ochranu zdraví,
- údržbu a obnovu navržených konstrukcí,
- skutečnost, že vytváří podklad pro územní řízení stano

vující podmínky pro zpracování dokumentace pro 
stavební povolení,

- ostatní v úvahu připadající hlediska.

Plná pozornost se musí věnovat problematice životního 
prostředí. Posouzení vlivů stavby na životní prostředí se 
provede podle "Stanoviska MŽP ČR ze dne 27.11.1992 

(viz příloha č. 4 v části III) jen pro novou výstavbu 
v nových trasách.

a) dálnic,

b) silnic I.tř., pokud jsou navrhovány v chráněných 
územích, a dále jde-li o

- směrově rozdělené silnice,
- rychlostní silnice,
- průjezdní úseky silnic v intravilánu.

Posouzení ve smyslu zákona ČNR č.244/1992Sb. se nepo

žaduje, jestliže u dosavadních dálnic a silnic I.třídy se 
jedná o:

- údržbu a opravy,
- rekonstrukci a modernizaci.

Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostře
dí se vypracuje v plném rozsahu, který požaduje zákon 
ČNR č.244/1992 Sb.

Vedle shromáždění existujících údajů je nezbytné provést 
potřebné průzkumy. Technická opatření, která mají elimi
novat, minimalizovat, popř. kompenzovat účinky na 
prostředí, se zahrnou do návrhů stavby. Vztahy mezi doku
mentací pro územní rozhodnutí a dokumentací o hodno
cení vlivů stavby na životní prostředí jsou přehledně 
vyznačeny v příloze č.6, v části III. této směrnice.

(10) Projektant musí vypracovat dokumentaci pro územní 
rozhodnutí s jednoznačným návrhem řešení, v dobré 
technické úrovni, v podrobnostech odpovídajících účelu 
této dokumentace a s reálnými parametry pro uvažovanou 
lhůtu výstavby a termín zahájení stavby. Soupis prací 
stavby se zpracovává v rozsahu daném smlouvou.

V průběhu zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí konzultuje projektant uvažovaná řešení 
s dotčenými orgány, organizacemi a stranami. Investor 
může určit jmenovitě neopominutelné subjekty, se který
mi se musí jednat již během zpracování projektu. 
Povinností projektanta je upozornit na další neopo-
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minutelné nebo jinak důležité strany, jejichž vyjádření by 
mohlo ovlivnit zdárný průběh práce na dokumentační 

přípravě stavby.

(11) Způsob vypracování dokumentace a jejích náležitostí 
určí smlouva. Investor odsouhlasí koncept dokumentace 
způsobem daným smlouvou o dílo. Připomínky investora 
ke konceptu dokumentace jsou podkladem pro vypra
cování její konečné verze. Dodávka dokumentace je splně
na jejím předáním investorovi, oprávněnému přepravci 
nebo poště, pokud ve smlouvě o dílo není stanoveno jinak.

(12) Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí 
a získání příslušných stanovisek zajišťuje investor. 
V případech, kdy bude dokumentace předána nadří
zenému orgánu investora k vyjádření, vypracuje investor 
závěrečný protokol, který přiloží k předkládané doku
mentaci . Případnou účast projektanta na projednání doku
mentace je nutno zajistit ve smlouvě. Totéž platí pro 
případné dopracování dokumentace ve smyslu výsledků 
jejího projednání a změn plynoucích z územního řízení.

Dokumentace pro územní rozhodnutí u staveb financo
vaných z rozpočtu ČR musí být před schválením posou

zena státní expertízou, kterou podle zadávacího řádu 
staveb vykonává MF ČR.

(13) Návrh na vydání územního rozhodnutí podává 
investor. Případnou účast projektanta na územním řízení 

nutno stanovit ve smlouvě o dílo.

(14) Seznámení veřejnosti se zamýšlenou stavbou je 

nezbytnou součástí přípravy stavby.

Investor sdělí dopisem základní informace o připravované 
stavbě a o zahájení prací na dokumentaci pro územní 
rozhodnutí všem obecním, městským a okresním úřadům, 
na jejichž území se stavba bude nalézat.

Je-li předmětem dokumentace rozsáhlá a komplikovaná 
stavba, nebo problémová stavba ve vztahu k veřejnosti, 
zajistí investor akce, které umožní veřejnosti, občanským 
iniciativám, obcím a dotčeným státním orgánům seznámit 
se s návrhem stavby a jejími problémyJedná se zejména 
o využití denního a odborného tisku, rozhlasu, televize 
a veřejných setkání s občany, zástupci obcí i dotčenými 
státními orgány. Účelem těchto akcí je též obeznámit se 
s námitkami veřejnosti proti dokumentaci stavby ještě v 
době jejího zpracování. Druh a rozsah akcí musí být 

úměrný problematice stavby. Přílohy dokumentace 
a ostatní dokumenty, které se předkládají veřejnosti, se 
vypracují tak, aby byly názorné a pro občany srozu
mitelné. S tím je nutno počítat při objednávce doku
mentace a zajistit vypracování vybraných částí 
dokumentace v souladu s uvedenými požadavky 
(například fotomozaikové situace, perspektivní a axono- 
metrické pohledy, fotomontáže, přehledné grafy, modely 

a pod.

Investor, obce a dotčené orgány státní správy jsou účastní
ky veřejného projednání posudku na zpracované posou
zení vlivů stavby na životní prostředí. Toto projednání 
svolává příslušný orgán podle zákona ČNR č.244/1992 

Sb. Investor zajistí účast projektanta a zpracovatele doku
mentace hodnocení vlivů stavby na životní prostředí.

Dokumentace pro stavební povolení

(1) Účelem dokumentace pro stavební povolení je určení 
stavby návrhem její prostorové polohy, členěni, rozměru 
a druhů konstrukcí. Tato dokumentace řeší stavbu jako 
celek s přihlédnutím k jejímu členění. Zpracovává 
jednotlivé architektonické, technické, ekologické, ekono
mické prvky v rozsahu požadovaném funkcí této doku
mentace. Určuje vlastní technické řešení včetně nároků 

a podmínek na provádění a údržbu stavby.

(2) Dokumentace pro stavební povolení splňující 
podmínky územního rozhodnutí slouží:

a) jako příloha k žádosti o stavební povolení

b) k ověření, zda záměry investora vyjádřené v doku
mentaci pro územní rozhodnutí mohou být realizovány 
při zajištění ochrany celospolečenských zájmů.

(3) Zhotovení dokumentace pro stavební povolení 
zabezpečuje investor u oprávněné fyzické nebo právnické 
osoby. Je žádoucí, aby byla vždy porovnána kvalita 
a kapacita této osoby se složitostí a rozsahem stavby a to 
hlavně z hlediska celkové náročnosti dokumentace . 
Pokud má investor oprávnění k projektové činnosti, může 
si dokumentaci jednoduchých a drobných staveb vypra

covat sám.

(4) Před zahájením přípravných prací pro zhotovení doku
mentace rozhodne investor o způsobu jejího zajištění 
.nebylo -li to již rozhodnuto na úrovni dokumentace pro 
územní rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby 
a podmínky na stavebním trhu vybere investor pro zajiště
ní dokumentace jeden z dále uvedených postupů nebo 
jejich kombinací:

a) dokumentace pro stavební povolení je součástí 
objednávky dokumentační přípravy celé stavby, kterou 
vypracuje generální projektant,

b) dokumentace pro stavební povolení je součástí dodávky 
stavby a vypracuje ji dodavatel stavby (výjimečně),

c) dokumentace pro stavební povolení je samostatnou 
dodávkou objednanou u projektanta,

d) investor si vypracuje dokumentaci sám.

Dokumentační přípravu stavby může dodavatel vypra
covat pouze u jednoduchých staveb a jinak pouze ve výji

mečných případech.

(3) Základní náležitosti dokumentace pro stavební povo
lení jsou uvedeny v příloze č. 12. Tyto vycházejí z poža
davků stavebního zákona a účelu, který je výše uveden.

Obsah dokumentace rozšířený nad rozsah základních nále
žitostí je nutný v případech, kdy charakter stavby 
a speciální problematika vyžadují další podrobnosti. 
Investor rozhodne, jaké rozšíření je účelné a zajistí jeho 

vypracování.

(6) Zhotovitel dokumentace vychází z podkladů a poža
davků připravených investorem. Základem pro jejich 
připravuje schválená dokumentace pro územní rozhodnu
tí, územní rozhodnutí a další doplňující podklady. Poža
davky určují dále náležitosti dokumentace, formu

§4
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a způsob projednání, požadované termíny a požadovaný 
počet výtisků.

(7) Při zpracování dokumentace se uplatní zejména:

- podklady a požadavky investora,
- podmínky územního rozhodnutí a výsledky státní 

expertízy,
- dokumentace pro územní rozhodnutí,
- výsledky vlastních a převzatých průzkumů,
- příslušné technické a právní předpisy a normy,
- všechna smluvní ujednání.

Zhotovitel dokumentace musí při jejím návrhu vzít 
v úvahu všechna hlediska uvažovaná během zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí, prověřit, zda 
nevznikla nová skutečnost a dále musí vzít v úvahu:

- hledisko, že vytváří podklad pro stavební řízení,
- technologické možnosti zhotovitelů na stavebním trhu,
- požadovaný rozsah a obsah dokumentace s tím, že 

vytváří dokumentaci, která bude podkladem pro reali
zaci stavby.

Veškeré podmínky a požadavky dokumentace pro územní 
rozhodnutí, územního rozhodnutí, smlouvy o dílo a závě
rů z konzultací při zpracování dokumentace, musí v ní být 
řešeny jasně, jednoznačně a technicky správně. Zhotovitel 
dokumentace musí zpracovat danou dokumentaci podle 
koncepce dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě 
nutného odchýlení od koncepce je nezbytné dohodnout 
další postup s investorem. Záležitost event, kontroly, revi
ze, úpravy nebo změny příslušné části dokumentace pro 
územní rozhodnutí zhotovitelem dokumentace pro 
stavební povolení musí řešit smlouva.

(8) Konzultace a odsouhlasení konceptu dokumentace 
probíhá podle ustanovení smlouvy o dílo. Zhotovení 
dokumentace je splněno jejím předáním investorovi, 
oprávněnému přepravci nebo poště, pokud ve smlouvě 
o dílo není uvedeno jinak.

(9) Projednání dokumentace pro stavební povolení 
a získání příslušných stanovisek vyžadovaných právními 
předpisy zajišťuje investor. Investor dále zajistí projednání 
případných změn dokumentace vůči územnímu rozhodnu
tí. Účast projektanta na projednání dokumentace a jejím 

dopracování, které vyplyne z požadavků stavebního povo
lení, je nutné uvést ve smlouvě o dílo.

(10) Žádost o vydání stavebního povolení předkládá 

stavebním u úřadu investor. Případnou účast projektanta na 
stavebním řízení je nutné určit ve smlouvě o dílo.

§5

Dokumentace pro zhotovovací práce stavby

(1) Dokumentace pro zhotovovací práce stavby je součástí 
zadávacích podkladů stavby, které definují stavbu jako 
předmět obchodní soutěže a předmět díla smlouvy o dílo 
uzavírané s vybraným zhotovitelem stavby.

(2) Dokumentace pro zhotovovací práce stavby určuje 
především prostorovou polohu, základní rozměry, 
konstrukce a technologické zařízení (trvalá součást 
stavby) do podrobností potřebných pro sestavení soupisu

prací stavby nebo podkladů pro případný návrh pevné 
ceny díla a zhotovení stavby.

(3) V běžných případech se vypracuje dokumentace pro 
stavební povolení v rozsahu, který po případném doplnění 
vyhovuje požadavkům na dokumentaci pro zhotovení 
stavby. Předmětem doplnění je obvykle zpřesnění druhů 
prací a jejich výměr.

(4) Jedná-li se o rozsáhlou stavbu nebo komplikované 
konstrukce, bude většinou nutné propracovat proble
matiku zhotovení stavby do hlubších podrobností, než je 
postačující pro stavební povolení. Rozsah potřebných 
úprav určí investor po konzultaci s projektantem před 
uzavřením smlouvy o dílo pro zhotovení dokumentace pro 
zhotovovací práce stavby.

(5) Projektant dokumentace pro zhotovovací práce vypra
cuje zpravidla i další související zadávací podklady 
stavby. Jedná se především o soupis prací stavby, zvláštní 
technické (kvalitativní) podmínky stavby a případně 
i zvláštní dodací podmínky stavby.

(6) Náležitosti dokumentace pro zhotovovací práce jsou 
uvedeny v příloze č.13 v části III. této směrnice.

§6

Zjednodušená dokumentace stavby

(1) Vypracování zjednodušené dokumentace přichází 
v úvahu zejména v následujících případech:

a) územní a stavební řízení je sloučeno.

b) jednoduchá stavba, která nevyžaduje územní rozhodnu
tí,

c) stavební povolení se nevyžaduje a stačí pouze ohlášení 
stavebnímu úřadu,

d) odstraňování havarií a následků živelných pohrom.

(2) Náležitosti zjednodušené dokumentace určí investor 
podle nezbytných potřeb příslušné stavby případ od přípa
du.

(3) Seznam základních příloh zjednodušené dokumentace 
je uveden v příloze č. 15 v části Ill.této směrnice.

(4) Zjednodušená dokumentace může obvykle plnit 
i funkci dokumentace pro zhotovovací práce stavby.

§7

Realizační dokumentace stavby

(1) Realizační dokumentace stavby se člení na:

a) realizační dokumentaci pro pomocné práce

b) běžnou realizační dokumentaci pro zhotovovací práce

c) zvláštní realizační dokumentaci pro provedení prací

(2) Realizační dokumentaci pro pomocné práce zpra
covává zhotovitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle 
vlastních potřeb a na svůj náklad.

(3) Pro stavby, které nemají technicky nebo stavebně 
náročné objekty nebo konstrukce, se zhotovuje běžná 
realizační dokumentace sestávající z výkresů a dopro
vodných písemností uvádějících další potřebné
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§Xpodrobnosti a případné změny k návrhům částí a 
konstrukcí, uvedených v dokumentaci pro zadání stavby. 
Tuto realizační dokumentaci, jejímž předmětem jsou 
zhotovovací práce, zpracovává zhotovitel na vlastní popud 
nebo na vyžádání stavebního dozoru, kterému se doku
mentace vždy předkládá k odsouhlasení. Náklady na 
běžnou realizační dokumentaci jsou započteny v cenách 
za zhotovovacfpíače uvedené v soupisu prací stavby.

(4) Pokud stavba nebo její část je stavebně a technicky 
náročná, pak dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
nemusí být dostatečná z hlediska realizace stavby. V tako
vém případě je potřebné vypracovat zvláštní realizační 
dokumentaci uvádějící všechny potřebné detaily a postu
py provedení prací. O vypracování zvláštní realizační 
dokumentace, zahrnující i výrobní výkresy, a jejím obsa
hu rozhodne investor. Vypracování této dokumentace se 
zadává zhotoviteli stavby nebo generálnímu projektanto
vi, případně specializovanému projektantovi jedná-li se 
o neobvyklé práce a stavební dílce či technologie 
s patentovou nebo jinou ochranou.

Výkresy skutečného provedení stavby

(1) Zhotovitel stavby je povinen zakreslovat do jednoho 
vyhotovení dokumentace pro zhotovovací práce stavby, 
které mu objednatel k tomu účelu předal, všechny změny 
k nimž došlo při realizaci stavby.

(2) Na základě upravené dokumentace uvedené v článku 
(1) tohoto paragrafu se vypracují výkresy skutečného 
provedení stavby. Jejich zhotovení v trvanlivém prove
dení zajistí investor za úhradu u zhotovitele stavby, 
projektanta celé stavby nebo její hlavní části, případně ji 
zhotoví sám, a to podle podmínek příslušné stavby.

(3) Výkresy skutečného provedení stavby předá investor 
k archivování ve shodě s platnými předpisy pro archi
vování dokumentace pozemních komunikací. K archi
vování se také předá vybraná část realizační dokumentace, 
kterou je třeba zachovat s ohledem na její možné použití 
pro případné budoucí stavební úpravy, opravy a údržbu 
zhotovené pozemní komunikace.
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PŘÍLOHA Č. 3 ZKRATKY :
DUR : DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
DSP : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
DZPS DOKUMENTACE PRO ZHOTOVOVACÍ PRÁCE STAVBY 
ROS iREALIZAČN DOKUMENTACE STAVBY 

VSPS:VYKRESY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
SOO : SMLOUVA O DÍLO

D!AGR_AM PROCESU ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
r* vn čr

L SWÁVA_PRO DOPRAVU
SPRÁVA SLMČNhů

1. STUDIE

-....... i---------------- ; Nvccmfi I fiRipnwATn t I PRO-EKTANT (ZHOTOVITEL DOKJj CTiucL3~«Af, |j "íuv TSPECRiji STAV. ®ÄO 1

—EQNDU_ČR__ _ _ _ _ _ _ _ PROJEKTANT._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j ^STAVEBNÍJJRAD |^ORGÁNY STÁTNÍJPRÁVY ipj,0 P0Z&íť_KOMUNIKACEJ

STUDE StMC REPUBL VÝZNAMU
PŘÍPRAVA pookladO a

POŽADAVKŮ A HEDÁN 

ZHOTOVITELE STUDE
• veřejná soutiž
• užší soutiž 
« zadání z

OSTATÁ STUDE

PŘÍPRAVA POOKUDO A 
POŽADAVKŮ A HLEDÁM 

ZHOTOVITELE STUDE
• veřejná soutiž
• užší soutiž 
•zadání z volné ni<v

NABÍDKY : 

•ctná
• termín
• kvolifkace

VYHODNOCEN NABÍDEK A 
URČEN ZHOTOVITELE STUDE

VYHODNOCEN
URČEN ZHOTC

NABÍDEK A

ZHOTOVITELE STUDE

±
OBJEDNÁVKA STUDE 
A UZAVŘEN SOO

OBJEDNÁVKA STUDE 
A UZAVŘEN SOO

VYJÁDŘEN k vybraným

SLNCÍM REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU

PŘPONn<OVÁN KONCEPTU 
PŘEVZETÍ STUDE 
FWANČN VYROVNÁN

STANOVISKA K SL REPUBL 
VÝZN A DÁLMCÍM POKUD 
£ TO POTŘEB IÚZER PLÁN, 
STAVEB. UZÁVÉRA A POOJ

^T1 VYJÁDŘEN K OSTAT. STUDÍM

i

PŘPONnKOVÁN KONCEPTU 
PŘEVZETÍ STUOE 
FMANČN VYROVNÁN

VYŽÁDÁN STANOVISEK K 
PR06L ŽIV. PROSTŘ _I

UZAVŘEN SH.OUVY
0 DÍLO

1
1
1
1

í VYPRACOVÁN STUDE

VYŽÁDÁN STANOVISEK K 

PROBL ŽIV. PROSTŘ

ISCHVÁLEN STUDÍ DÁLNCnSCHVÁLEN studí SL 
REPUBLK VÝZNAMU schválen ostatNch STUDÍ

I

STANOVISKA Z HLEDISKA ŽIV. PROSTŘ.

• okr. orgány pro živ. proslř.
• přlsL vodohosp. orgány
• příst orgány pro ochr. ZPF a LPF 

(okres, orgány , povířené obce)
• přlsl orgány ochr. přírody

(obce , okr. úřady , správy nár. parků 
a chráninýeh krajkv, oblastí)

• Inspektoráty lázni

2. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
I D Ú R )

PŘÍPRAVA POOKLAOÖ A 
POŽADAVKŮ A VYHE- 
DÁN PROJEKTANTA (GP1

• veřejná soutiž
• užší soutiž
» zadáni z volné ruky

k;
NABÍDKY : '

• cena
• termín
• kvalifkoce

VYHODNOCEN NABÍDEK A 
URČEN ZHOTOVITELE DÚR

OBJEDNÁVKA DÚR A 
UZAVŘEN SOO

UZAVŘEN SMLOUVY
OOÍLO

projednán dúrI

-Húzehí řízeň

POZNÁMKA :
V PŘ(PADĚ.ŽE Sl INVESTOR VYPRACUJÍ 
SÁM DÚR.ODPADAJÍ ČINNOSTI SPOJENÉ 
S KONTAKTEM NA PROJEKTANTA

DÚR A ÚZEhN ROZHOONUTÍ 
ZÁKLAůN PODKLADY PRO DSP

ÚZEHN ROZHODNUTÍ |

3. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

DSP A STAVEB POVOLEN 

ZÁKLAON POOKLADY PRO DZPS

4. DOKUMENTACE PRO ZHOTOVOVACÍ PRÁCE 

STAVBY I D Z P S ]
ZHOTOVITEL STAVBY

1#)OBVYKlE SE V RÁMa SOO NA ZHOTOVENÍ DZP 
ZAJIŠŤUJE I VYPRACOVÁNÍ ČÁSTI ZADÁVACÍCH
pookladO. jedná se zejména o soupis prací,
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ I KVALITATIVNÍ I PODMÍNKY 
A PŘÍPAONĚ I ZVLÁŠTNÍ DODACÍ POOMÍNKY.

5. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY (ROS 
A VÝKRESY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

ZHOTOVENÍ STAVBY

PŘEVZETÍ VSP A ZAJIŠ
TĚNÍ JEJICH ARCHVACE

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

SMLOUVA 0 DÍLO SMLOUVA O DÍLO

ŽÁDOST 0 STAVEBN 
POVOLENÍ

KONZULTACE V PRŮBĚ
HU PRACÍ NA DÚR

STANOVISKA K NÁVRHU

UZAVŘEL SMLOUVY 
O DÍLO

OBJEDNÁVKA DZP 
UZAVŘENÍ SOO 1*>

UZAVŘEN SMLOUVY 
0 DÍLO

VYHODNOCEN NABÍDEK 

URČEN ZHOTOVITELE

NÁVRH NA VYDÁN 
ÚZEMÍHO ROZHOONUTÍ

VÝKRESY SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY 2«l

PROJEDNÁM V PŘÍPAOĚ
ZMĚN V DÚR

EXPERTIZY

ZjUĚTĚŇ státN

KONZULTACE A PROJEDNÁM
V PRŮBĚHU PRACÍ

VYHODNOCENÍ NABÍDEK 
A URČENÍ ZHOTOVITE

LE DZPS

A URČeN ZHOTOVITELE 

DSP IGP)

STANOVISKO K DÁLMCÍM 
A VYBRANÝM SIMCÍM 
REPUBL VÝZNAMU

AUTORSKÝ DOZOR NEBO 
NEZÁVISLÝ TECHM DOZOR 
POKUO JE POŽADOVÁN

PŘEVZETÍ A SCHVÁLEN 

DSP
FNANČN VYROVNÁŠ

STANOVISKO K DÚR POKUD 
£ TO POTŘEBNÉ 
(STÁTNÍ EXPERT. A POOJ

vyjádřen K DSP DÁLNÉ
A VYBRANÝCH SLMC 
REPUBUKOVÉHO VÝZNAMU

VYPRACOVÁNÍ DÚR:

• průzkumy
• koncept

PŘEVZETÍ A SCHVÁLEN DÚR 
FNANČNÍ VYROVNÁN _____

PŘPONMÍOVÁN KONCEPTU

VYJÁDŘEN K DSP DÁLMC 
A VYBRANÝCH SLMC 
REPUBLKOVÉHO VÝZNAMU

NABÍDKY :

• cena
• termín
• poddodavatelé
• kvalifikace

PŘEVZETÍ A SCHVÁLEN 

DZPS
FHANČN VYROVNÁN

VYPRACOVÁNÍ OSP :

• průzkumy
• koncept

dopracování

PŘÍPRAVA POOKLADŮ A 
POŽADAVKŮ - PŘÍPADNÉ 
VYHLEDÁNÍ ZHOTOVITE

LE DZPS

VYPRACOVÁN DOKUMEN
TACE PRO ZHOTOV. PRÁCE

• koncepty
• dopracování

VYNÁŠEN SOUTĚŽE NA 
ZHOTOVEN STAVBY :

• podmínky soutiž«
• pokyny pro účastníky
• zadávací

NABÍDKY :

• nabídka
• příloha k nabídce
• kvalifikační údaje
• údaje pro vyhodn. nobíd.

PŘÍPRAVA PODKLADŮ A 
POŽADAVKŮ A VYHLE - 

DÁN ZHOTOVITELE DSP
• veřejná soutiž
• užší soutiž
• zadáni z volni nicy

POZNÁMKA "
POKUD SE SMLOUVA O DÍLO UZAVŘE NA ZHOTOVENÍ OVOU ČI VÍCE 
DRUHŮ DOKUMENTACE S JEDNÍM PROJEKTANTEM I |*0J0,V|LE!-EMC DOKUMENTACE ) 
PAK ODPADÁ V DIAGRAMU VYZNAČENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO OSTATNÍ 
ZADANÉ NÁSLEDNÉ DRUHY DOKUMENTACÍ.

2«) VSP MOHOU BÝT ZHOTOVENY I JINOU 
FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU 
NEŽ JE ZHOTOVITEL STAVBY

PŘÍLOHA Č. 3



PŘÍLOHA C. 4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, VRŠOVICKÁ 65

1 MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 
Správa pro dopravu- Ing. Kámík 

Vršovická 65
101 60 PRAHA 10 - VRŠOVICE j

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

3921/OEP/92 e.o.
VĚC

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA

STANOVISKO

PRAHA

27. 11. 1992

Ministerstva životního prostředí CR k použití zákona 
č.244/92 Sb. při zpracování dokumentace staveb pozemních 
komunikaci podle "Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací" vydávané MH CR Správou pro dopravu.

Pragoprojekt byl pověřen Správou pro dopravu MH CR 

vypracovat "Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací", ve které musí být respektován i zákon 
č. 244/1992 Sb. Zpracovatelé výše uvedené směrnice 

upozornili na některé nepřesnosti a nejasnosti tohoto zákona 

vzhledem k procesu zpracováni dokumentace staveb.

A/ Při záměru na uskutečnění stavby a činností uvedené 

v příloze č.l pod bodem 7.1 zákona č.244/1992 Sb.

výstavba dálnic a silnic I.třídy

vzniká pochybnost. zda jakákoliv malá nebo z hlediska 

ochrany životního prostředí bezvýznamná stavba nebo 
rekonstrukce či oprava má být posuzována podle zákona č. 

244/1992 Sb.

B/ V zákoně č.244/1992 Sb. definovaná "Dokumentace o 

hodnoceni vlivu staveb na životní prostředí" je požadována 
až -v úrovni žádosti před podáním návrhu na vydání územního 

rozhodnutí. V době zpracování studie, kdy se tvoří koncepce 
a probíhá návrh výběru optimální varianty, nejsou žádné 

požadavky na součinnost s problematikou ochrany životního 

prostředí v zákoně uvedeny.

K vyřešení výše uvedené problematiky při 
zpracovávání dokumentace stavby stanoví MZP CR po projedná
ni se Správou pro dopravu MH CR, aby se vycházelo z těchto 

hledisek:

TELEFON

717

snčs, HÚ pro Č. R„ odd. 222 

i. ú. 7628 - 001/0710

IČO 

164 801

DÁLNOPIS 

12 22 98

FAX 

73 13 57



2

K bodu ft.

1/ Posouzeni podie zäk. č.244/1992 Sb, se požaduje 
pro výstavbu v nových trasách

a/ dálnic

b/ silnic I. třídy pokud .jsou navrhovány 

v chráněných územích a dále jde-li o

- směrově rozdělené silnice
- rychlostní silnice
- průjezdní úseky silnic v sídelních 

ú tvarech

2/ Posouzení ve smyslu zákona čís. 244/1992 Sb. se 

nepožaduje v případech, kdy se jedná u stáva
jících dálnic a silnic I. tř. o :

- údržbu a opravy

- rekonstrukci a modernizaci, při nichž 
se nemění jejich trasa

K bodu B .

Aby nedocházelo ke zbytečnému dodatečnému 
zpochybnění ve studii navrženého výsledného umístěni trasy 
pozemních komunikací, bude zkoumán v rámci studie "Vliv 
stavby na životní prostředí". Tento průzkum bude obsahovat 
vyhotovení mapy problémových území nebo všeobecné posouzení 
zájmového území.

Ve studii se navržené varianty posoudí a vyhodnotí 
i z hlediska ochrany životního prostředí [ v podrobnostech, 
které, odpovídají hloubce zpracování technické problematiky 

v úrovni studie ]. Výsledky hodnocení z hlediska ochrany 
životního prostředí se použijí vedle ostatních kriterií pro 
výběr optimální varianty. Pro vybranou variantu si vyžádá 
investor nebo zhotovitel dokumentace stavby stanoviska 
příslušných orgánů státní správy životního prostředí.

Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze zákona 
č.244/1992 sb. ve fázi územního řízení o umístěné stavby.

Za MZP ČR,

odbor ekologické politiky

Co: Pragoŕpojekt a.s. 
Ing. Nesvadba

RNDr Petr Horáček Ubc 

ředitel odboru

Praha 4 PROJSM.WPS



PŘÍLOHA C. 5

VZTAHY MEZ! STUDIÍ STAVBY POZEMNÍ KOMUNIKACE A PROBLEMATIKOU VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNI PROSTŘEDÍ

OBJEDNATEL 
( INVESTOR )

PROJEKTANT

STUDIE VYHLEDÁVÁ - 
ÍCÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY

PRŮZKUM VLIVŮ STAVBY 
NA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ

DOTČENÉ STÁTNÍ
ORGÁNY VE VZTAHU 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

STAVEBNÍ URAĎ

ORGÁN ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ

1 OBJEDNÁVKA STUDE 
POZEMNÍ KOMUNKACE5H

PŘEVZETÍ STUDIE

V

VYŽÁDÁNÍ STANOVI
SEK ORGÁNŮ VE
via živ. prostř.

SCHVÁLEfÁ STUOE

SHROMÁŽDĚNÍ POD
KLADŮ A PRŮZKUMŮt

JL

NÁVRH VARIANT 
UMÍSTĚNÍ STAVBY 
( TRAS POZEMNÍ 
KOMUNKACE )

• MAPA PROBLÉMO
VÝCH ÚZEW

• VŠEOBECNÉ POSOU
ZENÍ PROJEKTOVĚ 
OBLASTI Z HLEDIS
KA ŽIV. PROSTŘ.

CELKOVÉ VYHODNO
CENI' VARIANT 
A DOPORUČENÍ 
NEJYHOONÉJŠÍHO 
UMÍSTĚNÍ TRASY

<3

<3

jŽADUJE se úzeh-n
NÍ OCHRANA UMÍSTĚ- 

STAVBY I TRASY 1/

NE

V
STUDE JE POOKLA- 
DEM PRO VYPRACO
VÁNÍ DOKUMENTACE 
PRO ÚZEM. ROZHOD
NUTÍ O UMÍŠ. STAVBY

NÁVRH NA ÚZEMNÍ
^řízení o stavební' 

UZÁVĚŘE

V
ÚZEMNÍ OCHRANA 
NAVRŽENÉHO UMÍSTĚ
NÁ STAVBY ZA.IŠTÉNA

+ ) POZNÁVKA

VYHODNOCENÍ 
VARIANT TRASY 
Z HLEDISKA VLIVŮ 
NA ŽIV. PROSTŘ.

PRO-EDNÁřÁ V PRŮ
BĚHU ZPRACOVÁNÍ 
STUOE

STANOVISKA Z HLEDISKA ŽIV. PROSTŘ.
• okr. orgány pro živ. prostř.
• příst Yodohosp. orgány
• přísL orgány pro ochr. ZPF a LPF 

(okres, orgány . pověřená obce)
• přísL orgány ochr. přírody

(obce , okr. úřady , správy nár. parků 
a chráněných krajin, oblastí)

• inspektoráty lázni

ÚZEMNÍ ŘÍZEM

I ROZHODNUTÍ
O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

I
rr;

^ZAHRNUTÍ TRASY 

j i DO PŘÍSLUŠNÉ 
[I ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ľ DOKUMENTACE

PRŮZKUM YUYÖ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZAJtŠÍUJE OSOBA ZNALÁ PROBLEMATKY 
NEJLÉPE OPRÁVNĚNÁ OSOBA POOLE ZÁKONA ČNR L 244/92



PRÍLOHA C. 6

VZTAHY MEZI DOKUMENTACÍ PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A DOKUMENTACÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ

N V E S T O R PROJEKTANT 
D Ú R

OSOBA OPRÁVNĚNÁ VYPRACOVAT 
DOKUMENTACI O HODNOCENÍ 
VLIVŮ STAVBY NA ŽIYPROSTŘ.
( VE SMYSLU ZÁK. í. 244/92 I

ORGÁN PŘÍSLUŠNÝ K PO
SOUZENÍ VUVÖ STAVEB 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STAVEBNÍ
ÚŘAD

OBJEDNÁVKA DOKW€N- 
TACE PRO ÚZEWÍ ROZ-I 
HODNUTÍ l D Ú R

ISWOMÁŽD0Í PODKLA-
DÖ A PROZKUMŮ

NÁVRH STAVBY 
VČETNĚ ZÁBORU 
POZEMKŮ I

VÝSLEDKY POSOUZEN ZE 
STUDE - PŘÍPADNĚ VŠEOBEC
NÉ POSOUZENÍ tfSTA STAV
BY Z HEDISEK ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

v.

OHLÁŠENÍ ÚMYSLU REA
LIZOVAT STAVBU A 
PŘEDLOŽENÍ DOKUMEN
TACE O HODNOCENÍ

ZAPRACOVÁNÍ TECH POŽA
DAVKŮ DOKUMENTACE O 
HODNOCENÍ DO D Ú R : 

•těch. řešení nov. obj. 
•doplnění záborů poz. 

doplnění stav. nákl

VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
O HODNOCENÍ VLIVŮ STAVBY 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZVEŘEJNĚNÍ A PROJEDNÁ
NÍ DOKUMENTACE O HOD
NOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOT. 
PROSTŘEDÍ

NÁVRH NA ÚZEMNÍ 
ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ 
STAVBY

7\

POSUDEK 3
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

I S T 
Iksmesssa

ANOVISKO

v

UMÍSTĚNÍ STAVBY 

POVOLENO

|ú Z E M N í ŘÍZENÍ

7
ROZHODNUTÍ

1 0 UMÍSTĚNÍ STAVBY

POZNÁMKA : 1) POSOUZENÍ PODLE ZÁKONA 244 / 92 Sb. SE POŽADUJE PRO NOVOU 
VÝSTAVBU V NOVÉ TRASE :

a) DÁLNIC
b) TĚCHTO SILNIC L TŘÍDY :

- SMĚROVĚ ROZDĚLENÉ SILNICE
- RYCHLOSTNÍ SILNICE
- PRŮJEZDNÍ ÚSEKY SILNIC V INTRAVILÁNU

2) TOTO POSOUZENÍ SE NEPOŽADUJE U STÁV. DÁLNIC A SILNIC I. TŘ.
JEDNÁ - LI SE O :

-ÚDRŽBU I OPRAVY 

-REKONSTRUKCI A MODERNIZACI



PRÍLOHA C. 7
PODKLADY A POŽADAVKY NA VYPRACOVANÍ 

STUDIE POZEMNÍ KOMUNIKACE

(Umístění stavby)

1. IDENTIFIKAČNÍ >ÚDAJE

1.1 Stavba (studie)

- název,
- místo (obec, okres),
- katastrální území.

1.2 Objednatel (investor)

- název,
- adresa,
- nadřízený orgán,
- oborové ministerstvo.

2. URČENÍ STUDIE

2.1 Předmět studie

- druh pozemní komunikace (dálnice, silnice, 
místní komunikace),

- třída,
- návrhová kategorie,
- další charakteristiky (E silnice, silnice republi

kového významu).

2.2 Určení zájmové oblasti studie

- začátek a konec trasy,
- doporučovaná nebo požadovaná průchozí místa,
- ostatní omezení a určení.

2.3 Účel a cíle studie

- územní ochrana trasy,
- podklad pro následnou dokumentaci stavby,
- podrobnější řešení problematických míst,

- prověření účelnosti stavby.

2.4 Rozsah studie

- předpokládaná délka trasy,
- mimoúrovňové křižovatky:

a) předpokládaný počet
b) určí se ve studii,

- mosty a tunely: předpoklady použití, omezení 
nebo vyloučení velkých mostů a tunelů.

2.3 Charakteristiky území

- volná krajina (rovina, pahorkatina, hory),
- obce (typ a hustota zástavby),
- jiné důležité orientační údaje.

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Plánovací podklady

- rozvojový dokument,
- územně plánovací dokumentace.

3.2 Dopravně inženýrské údaje

- hlavní zdroje a cíle dopravy,
- odkaz na dostupné údaje o dopravních proudech 

(celostátní sčítání, návrhové intenzity pro trasu i 
související komunikace),

- požadavek vypracovat dopravní prognózu pro 
novou komunikaci.

3.3 Předchozí studie předmětné komunikace

- odkaz na dostupné zdroje,
- zapůjčení výtisku.

3.4 Ostatní podklady a informace

4. POŽADAVKY

4.1 Všeobecné požadavky

- studie se vypracuje ve shodě se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vydanou MH ČR - Správou pro dopravu a s 

příslušnými technickými a právními předpisy a 

normami,
- je třeba respektovat hlediska na začlenění do 

krajiny, požadavek optimálního záboru půdy a 
minimál- ního nepříznivého účinku na životní 

prostředí,
- dodržení požadovaných parametrů a uživa

telských požadavků.

4.2 Základní parametry

- předmětná a související pozemní komunikace: 
návrhová kategorie, požadavky na odpočívky, 
celnice, SSÚD a p.,

- mosty: zatížení, podjezdná výška, prostorové
uspořádání, případně další požadavky,

- tunely: návrhová rychlost, prostorové uspo
řádání, případně další požadavky,

- křižovatky: všeobecné požadavky pro křižo
vatky a křížení s pozemními komu
nikacemi a železnicemi.

4.3 Požadavek variantního řešení

A. Obsah každé studované varianty:

a) základní náležitosti

- návrh basy požadovaných parametrů,
- umístění a druh křižovatek,
- umístění a koncepční návrh velkých mostů, tune

lů, odpočívek, celnic, SSÚD, atd.,

b) podmiňující předpoklady stavby; zhotovitel studie
zjistí a ve studii zohlední:

- rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a jiná zásadní 
opatření k uvolnění staveniště,

- náročné vyvolané investice,
- napojení na sítě pozemních komunikací,

c) dopady stavby

- celkový rozsah a problematika záboru pozemků,
- účinky stavby a změn silničního provozu na 

životní prostředí,
- ochrana přírody a krajiny.

B. Vyhodnocení studijních prací:

- porovnávání variant ze všech rozhodujících 

hledisek,
- požadovaná metoda vyhodnocení (systémový 

způsob, expertní posouzení)'

7-1



- doporučení jedné hlavní varianty (všeobecně 
přijatelné); v prípade malých rozdílů v hodnocení 
dvou či více nejlepších variant návrh podrobnejší 
studie,

- návrh na vypracování podrobnejší studie pro 
vyřešení určitých (dílčích) problému doporučené 

trasy.

4.4 Požadavky na zajištění průzkumů

- průzkum životního prostředí,
- inženýrsko geologický průzkum,
- dopravní průzkum,
- archeologický průzkum,
- korozní průzkum (včetně vlivů bludnýchproudů),
- ostatní průzkumy.

4.5 Způsob a lhůty projednání

- projednání v průběhu zpracování studie s dotče
nými orgány a organizacemi zajistí projektant,

- koncept studie se předloží ve stanoveném termínu 
investorovi (objednateli) k připomínkám na dobu 
určenou investorem (obvykle 2-4 týdny),

- požadovaná účast projektanta na projednání 
studie s veřejností,

- jiné požadavky.

4.6 Požadovaná lhůta na vypracování studie

4.7 Základní náležitosti studie

- základní obsah studie je uveden ve směrnici pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací v 
příloze č.10,

- požadavek na další náležitosti,
- přílohy se vypracují pouze do podrobností 

nutných pro návrh umístění stavby a základních 
charakteristik stavby, které umožní zjistit důležité 
podmiňující předpoklady a vlivy na životní 
prostředí.

4.8 Požadavky na vybavení studie

- požadovaný druh papíru nebo jiného materiálu 
pro dokumentaci,

- druh reprografické metody pro textovou část,
- dtto pro výkresy,
- barevné provedení výkresů,
- použití fotomozajek pro situace,
- perspektivní pohledy, fotomontáže,
- modely.

4.9 Počet výtisků

- celá dokumentace
- vícetisky jednotlivých příloh nebo částí doku

mentace.

4.10 Ostatní požadavky

7-2



PŘÍLOHA č. 8
PODKLADY A POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO UZEMNI

ROZHODNUTÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

- název,
- místo (obec, okres),
- katastrální území.

1.2 Investor (objednatel)

- název,
- adresa,
- nadřízený orgán,
- oborové ministerstvo.

2. URČENÍ DOKUMENTACE

2.1 Předmět dokumentace

- druh pozemní komunikace (dálnice, silnice, 

místní komunikace),
- třída (funkční třída),
- návrhová kategorie,
- další charakteristiky.

2.2 Druh stavby

- novostavba,
- stavební úprava: rekonstrukce

modernizace.

2.3 Účel a cíle stavby

- popis

2.4 Umístění stavby

- poloha dána územně plánovací dokumentací,
- umístění podle předchozí studie,
- všeobecně přijatelná poloha trasy určená 

projektantem,
- poloha určená nebo doporučená investorem,
- požadovaná nebo doporučená průchozí místa.

2.5 Rozsah stavby

- začátek a konec úpravy,
- předpokládaná délka,
- mimoúrovňové a úrovňové křižovatky:

a) předpokládaný počet a preferovaný tvar

b) navrhne projektant,

- mosty:
a) předpokládaný počet a velikost
b) návrhne projektant,

- tunely: (dtto),
- jiné velké inženýrské objekty (předpoklad).

2.6 Charakteristiky území

- volná krajina (rovina, pahorkatina, horské 

území),
- obce (typ a hustota zástavby),
- jiné údaje důležité pro orientaci.

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Umístění stavby

- územně plánovací dokumentace (odkaz),
- stavební uzávěra,
- předchozí vyhledávací studie.

3.2 Dopravně inženýrské údaje

- odkaz na dostupné zdroje (výsledky celostátních 

sčítání dopravy a pod.),
- předání výsledků předchozích dopravních studií,
- požadavek na provedení dopravního průzkumu,
- preferované zdroje a cíle dopravy.

3.3 Předchozí studie a ostatní dokumentace stavby

- odkaz na dostupný zdroj.
- zapůjčení výtisků.

3.4 Ostatní podklady a informace

4. POŽADAVKY

4.1 Všeobecné požadavky

- zpracování dokumentace musí respektovat 
Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací (MH ČR - Správa pro dopravu), 

příslušné technické a právní předpisy a normy,
- začlenění stavby do krajiny musí být ve shodě s 

požadavky zákona ČNR č. 114 /1992 Sb.,

- stavba se navrhne tak, aby nároky na zábor 
pozemků byly optimální,

- dosažení minimálního nepříznivého vlivu stavby 
na životní prostředí a posouzení podle zákona 
ČNR č. 244/92,

- dosažení požadovaných základních technických 
parametrů a uživatelských požadavků.

4.2 Základní parametry

- předmětné a související pozemní komunikace: 
návrhová kategorie, druh vozovky, požadavky na 
silniční vybavení, osvětlení, telefony,

- mosty:
zatížení, návrhová kategorie komunikace, 
podjezdná výška, požadovaná prostorová úprava, 
doporučený druh konstrukce, vybavení mostu, 
zvláštní požadavky,

- tunely:
návrhová rychlost, příčný řez, požadavky na 
větrání a osvětlení,

- ostatní objekty.

4.3 Nároky na dokumentaci a realizaci stavby

- požadované lhůty na vypracování dokumentace,
- zvláštní požadavky na zpracování dokumentace,
- požadovaná lhůta na zhotovení stavby,
- zvláštní požadavky na zhotovení stavby (stavba 

za provozu, územní podmínky a pod.).

4.4 Požadavky na zajištění měření a průzkumů

- zaměření osy komunikace, případně další měření,

- dopravně inženýrský průzkum,
- inženýrsko geologický a hydrogeologický 

průzkum,
- pedologický průzkum,
- dendrologický průzkum.
- přírodovědecký průzkum,
- biologický průzkum.
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- archeologický průzkum,
- průzkum životního prostředí,
- hluková a exhalační studie,
- architektonický průzkum (studie),
- urbanistická studie,
- diagnostický průzkum konstrukcí,
- protikorózní průzkum,včetně účinků bludných 

elektrických bludných proudů,
- případně další průzkumy.

4.5 Náležitosti dokumentace

- základní náležitosti podle Směrnice pro doku
mentaci staveb pozemních komunikací-příloha 
č.ll,

- upravený rozsah náležitostí podle specifikace 
investora.

4.6 Způsob a lhůty projednání

- projednání v průběhu zpracování dokumentace s 
dot- čenými orgány a organizacemi zajistí 
projektant,

- koncept dokumentace předloží projektant 
investorovi ke kontrole a připomínkám - určení 
lhůty na připomínkování (obvykle 3-4 týdny),

- koncept dokumentace se projedná na závěrečném 
jednání (jednoduché projekty),

- požadovaná účast projektanta na projednání 
dokumentace s veřejností, územním řízení a pod.,

- jiné požadavky.

4.7 Požadavky na vybavení dokumentace
- požadovaný druh papíru nebo jiného materiálu 

pro dokumentaci,
- druh reprografické metody pro texty,
- dtto pro výkresy,
- barevné provedení výkresů,
- užití fotomozajek pro situace,
- perspektivní a axonometrické pohledy, foto

montáže,
- modely.

4.8 Počet výtisků dokumentace

- celá dokumentace,
- vícetisky jednotlivých příloh nebo částí doku

mentace.

4.9 Ostatní požadavky
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PŘÍLOHA Č. 9
PODKLADY A POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO

STAVEBNÍ POVOLENÍ

1. IDENTIFIKAČNÍ údaje

1.1 Stavba

- název,
- místo (obec, okres),
- katastrální území.

1.2 Investor
- název,
- adresa,
- nadřízený orgán,
- oborové ministerstvo.

2. URČENÍ DOKUMENTACE

2.1 Předmět dokumentace
- druh komunikace (dálnice, silnice, místní komu

nikace),
- třída (funkční třída),
- návrhová kategorie,
- další charakteristiky.

2.2 Druh stavby

- novostavba,
- stavební úprava: rekonstrukce

modernizace.

2.3 Účel a cíle stavby

- popis.

2.4 Umístění stavby
- územní rozhodnutí o umístění stavby,
- požadované umístění v případě, že územní a 

stavební řízení bude sloučeno,
- státní expertíza,

2.5 Rozsah stavby
- základní údaje z dokumentace pro územní 

rozhodnutí (začátek a konec trasy, délka, druh a 
počet křižovatek, mostů, tunelů a ostatních důle
žitých objektů, plochy vozovek, bilance zemních 

prací),
- v případě, že dokumentace pro územní rozhodnutí 

se nezpracovala, uvedou se předpokládané údaje.

2.6 Orientační charakteristiky území
(členitost území, typ a hustota zástavby a jiné důle

žité údaje).

3. PODKLADY A ÚDAJE

3.1 Předchozí dokumentace stavby a ostatní podkla
dy
- schválená dokumentace pro územní rozhodnutí,
- požadavek respektovat všeobecné dodací 

podmínky, technické (kvalitativní) podmínky a 
oborový třídník konstrukcí a prací pozemních 
komunikací,

- odkaz na dostupné zdroje,
- zapůjčení výtisků.

3.2 Požadavky předchozích souhlasů, stanovisek a 
rozhodnutí státních a obecních orgánů

3.3 Dopravně inženýrské údaje

- nové doplňující informace,
- soubor všech informací pro případ sloučení 

územního a stavebního řízení (viz přílohu 

č.8,odst.3.2).

3.4 Průzkumy zajištěné investorem

3.5 Jiné podklady a informace

4.POŽADAVKY

4.1 Všeobecné požadavky
- zpracování dokumentace musí respektovat 

Směrnici pro dokumentace pozemních komu
nikací (MH ČR-SD) a příslušné technické a 

právní předpisy a normy
- řešení stavby musí mít dobrou technickou úroveň, 

snadnou proveditelnost, předepsanou únosnost a 
stabilitu, požadovanou trvanlivost, odpovídající 
míru údržby a musí být ekonomické,

- požaduje se dosažení určených parametrů a 
uživatelských požadavků.

4.2 Základní parametry
- dány dokumentací pro územní rozhodnutí,

- doplňující požadavky,
- požadavky územního rozhodnutí.

4.3 Nároky na zpracování dokumentace a uvažo
vaná lhůta realizace stavby

4.4 Požadavky na zajištění doplňu jících průzkumů
a měření

4.5 Náležitosti dokumentace
- základní náležitosti podle přílohy č. 12 v Části III. 

této směrnice.
- upravený rozsah podle specifikace investora.

4.6 Způsob a Ihůty projednání

- projednání v průběhu zpracování dokumentace s 
dotčenými stranami včetně správců inženýrských 

sítí zajistí projektant,
- koncept dokumentace předloží projektant 

investorovi k připomínkám na určenou dobu (2-4 

týdny),
- požadovaná účast projektanta na stavebním říze

ní, případně jiném jednání,

- jiné požadavky.

4.7 Požadavky na vybavení dokumentace

- druh papíru nebo jiného materiálu pro doku

mentaci,-
- druh reprografické metody pro texty,
- dtto pro výkresy,
- barevné provedení výkresů,
- užití fotomozajek pro situace,
- perspektivy a pod.,
- modely.

4.8 Počet výtisků

- celá dokumentace,
- vícetisky příloh nebo částí dokumentace.

4.9 Ostatní požadavky



PŘÍLOHA Č. 10
ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI STUDIE STAVBY

(Umístění stavby)

Studie stavby pozemní komunikace má tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Průzkum vlivů stavby na životni prostředí

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

- název stavby, číslo komunikace (mostu),
- druh stavby,
- místo stavby (obec, okres),
- katastrální území,
- okres.

1.2 Investor (objednatel studie)

- název a adresa investora,
- nadřízený orgán,
- oborové ministerstvo.

1.3 Projektant
- název, adresa, IČO,

- zpracovatelský útvar, projektanti.

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE STAVBY

- vztah k programu rozvoje sítě komunikací,
- účel a cíl studie (územní ochrana trasy, podklad 

pro následnou dokumentaci).

3. ZÁJMOVÁ OBLAST STUDIE

- začátek a konec tras,
- průchodné koridory (členitost terénu, zastavěná 

území, problémová území z hlediska životního 

prostředí a pod.),
- vymezení území pro návrh reálných variant,
- vhodná průchozí místa.

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT

- druh pozemní komunikace, třída, návrhová kate
gorie, jiné charakteristiky,

- související komunikace: druh, třída, návrhová 

kategorie,
- mosty a tunely: zatížení, návrhová rychlost, 

prostorové uspořádání, jiné požadavky,
- požadavky na obslužná dopravní zařízení (odpo- 

čívky, motely, celnice) a křižovatky,
- dopravně inženýrské údaje: zdroje a cíle dopravy, 

výhledové intenzity, kapacitní posouzení.

5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH 
VLIVŮ NA NÁVRH VARIANTNÍCH TRAS

- členitost terénu,
- ložiska nerostů, hornická činnost,
- inženýrsko geologické údaje,
- hydrologické charakteristiky,
- současné a budoucí využití území (zástavba, 

rekreace, zemědělská a lesní půda a pod.),
- ochranná pásma (vodní zdroje, jiné dopravní 

systémy, důležitá vedení),

- území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska 
ochrany přírody, krajiny .životního prostředí, 

kultury a historie,
- architektonické a urbanistické charakteristiky.

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT

6.1 Geometrie tras:

- posouzení hodnoty trasy z hlediska oblouků, 
přímek, sklonů, jejich vzájemných vztahů a 

celkových délek.

6.2 Mimoúrovňové a úrovňové křižovatky:

- umístění, druhy, počty.

6.3 Mosty a tunely:

- důvody pro navržení, umístění, druhy, počty, 
délky a zvláštní požadavky.

6.4 Nároky na přeložky a úpravy souvisejících 
pozemních komunikací:

- důvody pro navržení, umístění, druhy, počty, 
délky.

6.5 Obslužná dopravní zařízení:

- umístění, kapacita zařízení.

6.6 Celková bilance zpevněných ploch, zemních prací, 
ploch mostů, délek tunelů a požadavků na uvolnění 

staveniště.

6.7 Souhrnné nároky na trvalý a dočasný zábor 
pozemků
(ZPF, LPF a ostatní plochy) a jeho problematika.

6.8 Dopravně ekonomické posouzení variantních tras.

6.9 Odhad stavebních nákladů.

6.10 Problematika realizace (zhotovení stavby)

7. PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

- rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a jiná zásadní 
opatření k uvolnění staveniště,

- náročné vyvolané investice,
- napojení na sítě pozemních komunikací,
- demolice velkého rozsahu.

8. PRŮZKUM VLIVŮ TRAS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE

DÍ

- souhrnné údaje a závěry podle části studie C.

9. POROVNÁNÍ TRAS

- porovnání základních údajů, podmiňujících 
předpokladů a vlivů na životní prostředí studo
vaných tras,

- výběr nejvhodnější (všeobecně přijatelné) 
varianty a její doporučení,

- v případě malých rozdílů mezi variantami může 
být účelná hlubší studie,

- případné doporučení podrobnějšího řešení 
problémů vybrané varianty.

10. ZÁVĚR A CELKOVÉ ZHODNOCENÍ STUDIE
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B. VÝKRESY

1. PŘEHLEDNÁ SITUACE

- mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 
1:50.000 až 1:100.000,

- zákres místa zájmové oblasti studie a doporučené 

trasy,
- vyznačení širších vztahů k okolí.

2. SITUACE ZÁJMOVÉ OBLASTI

- mapový nebo fotomozaikový podklad ve 
vhodném měřítku, obvyklé měřítko 1:5000 až 

1:25.000,
- zákres os všech variant s vyznačením začátků a 

konců tras, staničení a velikostí poloměrů oblou
ků,

- umístění křižovatek a označení jejich typu,
- zákres polohy a druhu význačných objektů 

(mosty, tunely, hráze a pod.),
- vyznačení neprůchodných území z hlediska 

životního prostředí a ostatních důležitých překá
žek pro vedení variantních tras,

- zákres význačných inženýrských sítí a existu
jících objektů, které ovlivňují polohu tras,

- vyznačení přeložek a úprav souvisejících komu
nikací.

Poznámka: V určitých případech je vhodné vypracovat 
situace jednotlivých variant odděleně 
(obvykle v menším měřítku). Přehledný 
zákres všech variant se provede v celkové 
situaci většího měřítka.

3. PODÉLNÉ PROFILY

Jednoduché podélné profily všech variant a důle
žitých souvisejících komunikací se vypracují v 
délkovém měřítku situace a ve vhodném výškovém 
měřítku odpovídajícímu členitosti terénu. Obvykle 
se užije měřítek 1:5000/100-500 až 1:25.000/250.

Poznámka: Z důvodů přehlednosti zobrazení a vhodné 
skladby výkresů se doporučuje sloučit situa
ci a podélný profil, zejména pokud se 
jednotlivé varianty kreslí na oddělené situa

ce.

4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Vzorové příčné řezy se vypracují pro předmětnou 
komunikaci, úpravy souvisejících komunikací, 
mosty a tunely. Použije se měřítka 1:100 až 1:200. 
Účelem je zobrazit příčné uspořádání bez 

konstrukčních detailů.

5. PŘEHLEDNÉ VÝKRESY VÝZNAČNÝCH 
OBJEKTŮ

- mimoúrovňové křižovatky,

- mosty,
- tunely,
- ostatní.

C. PRŮZKUM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Průzkum vlivů na životní prostředí se vypracuje pro 
všechny studované varianty. Obsah dokumentace 
průzkumu vlivů vychází z požadavků zákona ČNR 

č. 244/1992 Sb..které se použijí v přiměřeném rozsa
hu podle uvážení zpracovatele dokumentace s 
přihlédnutím k podrobnostem technické proble
matiky v úrovni studie. Vypracování tohoto průzku
mu musí provést osoba znalá problematiky životního 
prostředí, nejlépe oprávněná osoba podle zákona 
ČNR č.244/1992 Sb.

Pro studie se vychází především ze známých údajů 
a vypracovaných map územních systémů ekologické 

stability.
Součástí dokumentace průzkumu vlivů na životní 
prostředí je mapa problémových území, která je 
podkladem pro určení průchodných koridorů zájmo
vé oblasti studie.
Výsledky posouzení vlivů na životní prostředí se 
musí považovat za jedno z rozhodujících hledisek 
pro výběr nejvhodnější varianty.

Poznámka: Základní náležitosti pro studijní práce 
ostatních typů studií (řešení problémů vyhle
dané trasy, prověření účelnosti 
stavby .dopravní studie a finanční zajištění 
stavby) určí objednatel studie podle druhu a 
rozsahu problémů, které je třeba vyřešit.
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PŘÍLOHA Č. 11
ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dokumentace pro územní rozhodnutí má tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy
C. Účinky stavby

D. Podklady a průzkumy

E. Doklady

F. Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí

G. Odhad nákladů na zhotovení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Stavba

- název stavby, číslo pozemní komunikace 

(mostu),
- místo stavby (obec, okres),
- katastrální území,
- druh stavby (novostavba, rekonstrukce, moder

nizace).

1.2 Investor (objednatel dokumentace)

- název a adresa investora,
- nadřízený orgán,
- oborové ministerstvo.

1.3 Projektant (zhotovitel projektu)
- název, adresa, IČO,

- zpracovatelský útvar, projektanti,
- generální projektant.

2. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ

- vztah k programu rozvoje sítě komunikací,
- dopravně výkonostní požadavky, nehodovost, 

bezpečnost provozu,
- dopravně ekonomická hlediska,
- odstranění nebo snížení účinků dopravy na 

životní prostředí,
- význam stavby z mezinárodních, regionálních či 

místních hledisek,
- soulad s územně plánovací dokumentací, 

rozhodnutí o stavební uzávěře,
- předchozí studie vyhledávající umístění stavby,
- umístění stavby z hlediska vlivů na životní 

prostredia odnětí zemědělského a lesního půdní

ho fondu.

3. základní údaje o stavbě

3.1 Stručný popis stavby

- druh pozemní komunikace, třída, návrhová kate
gorie, jiné charakteristiky,

- popis z hlediska účelové funkce,
- výchozí podklady a požadavky na řešení,
- rozsah, členění a technické řešení stavby,
- koncepce vybavení komunikace (pokud vybavení 

není součástí stavby),
- seznam právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé objekty do vlastnictví nebo

správy (inženýrské sítě, obslužná zařízení, křižo

vatky a pod.).

3.2 Dopravně inženýrské údaje

- současné a výhledové intenzity dopravy,
- posouzení výkonnosti komunikací a křižovatek,
- řízení provozu.

3.3 Charakteristiky území z hlediska jejich vlivů na 

návrh stavby

- členitost terénu,
- inženýrsko geologické a hydrogeologické údaje,
- ložiska nerostů a hornická činnost,
- hydrologické charakteristiky,
- současné a budoucí využití území (problematika 

záboru pozemků, řešení přístupů na oddělené 
pozemky, využití zbytků pozemků, současná a 
budoucí zástavba, rekreace),

- ochranná pásma (vodní zdroje, nadzemní vedení, 
podzemní vedení, jiné dopravní systémy).

3.4 Opatření na prevenci, eliminaci, minimalizaci, 
případnou kompenzaci účinků stavby na životní 
prostředí (během stavby a za provozu).

3.5 Vliv ochrany přírody a krajiny na návrh stavby

- chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní 
parky, významné krajinné prvky, kulturní domi
nanty krajiny,

- kácení dřevin (orientační údaje),
- začlenění stavby do krajiny.

3.6 Hlediska civilní obrany a požární ochrany.

4. PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

4.1 Omezení silničního provozu, jeho odklonění nebo 
usměrnění.

4.2 Přeložky inženýrských sítí a vodotečí

- členění podle příslušných správců,
- popis základního řešení a rozsahu.

4.3 Další opatření k uvolnění staveniště 
(demolice, kácení dřevin, meliorace a p.).

4.4 Přeložky souvisejících pozemních komunikací 
(silnice, místní komunikace, polní cesty, lesní 

cesty).

4.5 Ochrana vodních nádrží a vodních zdrojů, výstavba 
sedimentačních nádrží a biologických rybníčků, 
vyhledání vodních zdrojů pro silniční (dálniční) 

vybavení.

4.6 Napojení na dosavadní technické vybavení území, 
bilance nároků a možností

- pozemní komunikace,
- rozvodná elektrická síť (signalizace, osvětlení, 

silniční vybavení, technologická zařízeni"),
- sdělovací zařízení (záchranný systém, tele

fony,..),
- vodovody (pitná voda a užitková voda pro silniční 

a dálniční vybaveni"),
- zemní plyn (odpočívky, motely),
- veřejná kanalizace.
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5. MOSTNÍ OBJEKTY B. VYKREŠ Y

Údaje mostních objektů, které se uvádějí v průvodní 1 

zprávě.

I. Všeobecná ustanovení k mostním objektům

II. Údaje jednotlivých mostních objektů:

Objekt č.

5.1 Identifikační údaje mostu

5.1.1 Název mostu

5.1.2 Katastrální obec

5.1.3 Obec

5.1.4 Okres
5.1.5 Investor (vč. nadřízeného orgánu)
5.1.6 Uvažovaný správce mostu (vč. nadřízeného orgánuu

5.1.7 Projektant (případně generální projektant a 
projektant, vždy organizace a jméno zodpo
vědného pracovníka)

5.1.8a Bod křížení s......

5.1.9a Staničenína......

5.1.10a Staničení na......
5.1.11a Úhel křížení

5.1.12aPrůjezdní (podchodmi, příp. plavební) výška 

5.1.8b Bod (dalšího) křížení s ...atd.
5.2 Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 62 00)

5.2.1 Charakteristika mostu (II Třídění mostů)

5.2.2 Délka přemostění (čl.60)

5.2.3 Délka mostu (čl.61)
5.2.4 Šikmost mostu (čl.65, levá-pravá)

5.2.5 Šířka vozovky mezi obrubami (čl.69)

5.2.6 Šířka chodníku (služebního-veřejného)

5.2.7 Šířka mostu mezi zábradlími (čl.71)

5.2.8 Výška mostu (čl.74)

5.2.9 Stavební výška (čl.75)
5.2.10 Plocha mostu (délka přemostění násobená šířkou 

mezi zábradlím)

5.2.11 Zatížení mostu
5.2.12 Důležitá upozornění

Pozn.: Pro mosty s přesypávkou a lávky nutno základní 

údaje upravit

5.3 Zdůvodnění mostu a jeho umístění
5.3.1 Účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení

5.3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace
5.3.3 Územní podmínky

5.3.4 Geologické podmínky

5.3.5 Volba konstrukce mostu (varianty)

5.3.6 Popis konstrukce mostu (návrh projektanta)

5.3.7 Vybavení mostu
5.3.8 Zvláštní zařízení na mostě (ochranné, stálé, cizí)

5.4 Podmiňující předpoklady

5.4.1 Provádění mostu

5.4.2 Související (dotčené) objekty stavby

5.4.3 Vztah k území (inženýrské sítě, omezení provozu 
apod.)

5.4.4 Poznámky a doklady (smluvní zajištění, projednání 

apod.)

. Situační výkres v měřítku pozemkové mapy obsahuje:

- současný stav území,
- vyznačení stavby a staveniště a jejich vazby na 

okolí,
- zákres trvalého a dočasného odnětí zemědělského 

a lesního půdního fondu a ostatních ploch (pokud 
přichází v úvahu).

Stavba se vyznačí osami komunikací se zákresem 
začátku a konce úprav, staničením a případně další

mi podrobnostmi.
Tento situační výkres může být v jednotlivých přípa
dech totožný s mapovou přílohou č.3/1 z části D.

. Situace stavby

Vypracuje se v měřítku přiměřeném rozsahu stavby 

a obsahuje:

2.1 Současný stav území

- mapový podklad nebo fotomozaika s vrstevni
cemi,

- zákres nadzemních a podzemních sítí, kanalizace,
- vyznačení ochranných pásem (v případě velkých 

měřítek pouze číselné údaje v tabulce) a chrá
něných území a objektů.

2.2 Vyznačení stavby

- osy všech komunikací s uvedením údajů oblouků 
a přímek,

- začátky a konce úprav komunikací a staničení,
- umístění a typ křižovatek,
- napojení na sítě pozemních komunikací a řešení 

přístupů na oddělené pozemky,
- ostatní objekty stavby vyznačené polohou a 

stručným popisem, který charakterizuje rozho
dující rozměry a způsob provedení (mosty, tune
ly, přeložky inženýrských sítí, pozemní objekty 

atd.),
- porosty ke kácení a demolice,
- obvod staveniště, t.j. obvod území, které zahrnuje 

trvalý i dočasný zábor pozemků,
- další potřebné podrobnosti.
Situace stavby se obvykle zpracovává v měřítku 
1:2000 až 1:5000. Týká-li se návrh území zvlášť 

rozsáhlých, užije se měřítka 1: 10.000 až 1:50.000. 
Pro stavby malého rozsahu a pro řešení křižovatek 
lze užít měřítko 1:500.
U staveb místních komunikací se údaje zpracované 
ve schválené územně plánovací dokumentaci již 
znovu zvlášť neuvádějí.

i. Doplňující výkresy

3.1 Přehledná situace

Tato situace vyznačuje umístění stavby z hlediska 
širších vztahů. Použije se mapový podklad vhodné
ho měřítka (např.: 1:50.000 nebo 1:100.000), do 
kterého se zakreslí osa komunikace s vyznačením 
jejího začátku a konce a případné objížďky nebo 
náhradní komunikace.

3.2 Podélný profil navrhované komunikace.

Pro délky se obvykle použije měřítko situace stavby 
a pro výšky měřítko odpovídající desetinásobnému
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převýšení, t.j. měřítek od 1:500/50 do 
1:10.000/1.000. Pro názornější zobrazení se dopo
ručuje umístit situaci a podélný profil nad sebou na 
jednom výkresu.

3.3 Přeložky souvisejících komunikací.

3.4 Podélné profily křižujících komunikací.

3.5 Vzorové příčné řezy všech komunikací a větví 
křižovatek obvykle v měřítku 1:100 nebo 1:200.

3.6 Schematické řešení křižovatek.

3.7 Perspektivní pohledy, fotomontáže.

3.8 Zdi - vzorové příčné řezy, měřítka 1:100 nebo 

1:200.
3.9 Mostní objekty 

Základní obsah:
Přehledný výkres (půdorys, podélný řez a vzorový 
příčný řez v obvyklých měřítcích 1:200 až 1:500).

Poznámky: Je-li půdorysné uspořádání mostu dosta
tečně určeno na situaci hlavní trasy, půdorys 
mostu se nemusí uvádět.
Pro jednoduché a všeobecně známé typy 
mostních objektů není nutné výkresy uvádět, 
nebo lze uvést pouze vzorový objekt. 
Případné výpočty se uvádějí ve zkrácené 
formě v průvodní zprávě.

Další výkresy pro ověření účelnosti mostu a zajištění 
požadavků najeho řešení, pokud jsou nutné (pohledy 
na most, výkresy podpěr, výkres nosné konstrukce, 
vzorové detaily, případné řešení zvláštních částí 
mostního objektu, návrh technologie výstavby a 

pod.).

3.10 Přehledné výkresy dalších důležitých nebo 
rozsáhlých objektů.

C. ÚČINKY STAVBY

1. Vliv stavby na životní prostředí

Dokumentace technických opatření na prevenci, 
eliminaci, minimalizaci a případnou kompenzaci 
účinků stavby na životní prostředí.

2. Ochrana přírody a krajiny

2.1 Nároky na kácení dřevin (orientační údaje).

2.2 Návrh na náhradní, účelovou a okrasnou výsadbu 
dřevin,(orientační údaje).

2.3 Posouzení zásahu stavby do krajinného rázu a chrá
něných území.

3. Zábor pozemků

Dokumentace záboru pozemků vytváří:
- přílohu požadovanou pro návrh na vydání 

územního rozhodnutí,
- podklad pro získání souhlasu k odnětí země

dělského a lesního půdního fondu,
- podklad pro výkup pozemků.

Dokumentace záboru pozemků se člení podle území
jednotlivých okresů. Elaborát každého okresu se 
dělí na části:

Technická zpráva
I. Vlastníci
II. Uživatelé

Část I. a II. obsahuje:

1. Celkový zábor (ZPF, LPF a ostatní plochy)

2. Zábor zemědělského půdního fondu

3. Zábor lesního půdního fondu 

Každý druh záboru zahrnuje:

- zákres trvalých záborů, dočasných záborů do 1 
roka a dočasných záborů nad 1 rok do snímků 
pozemkové mapy,

- údaje evidence nemovitostí o pozemcích, které 
jsou navrhovány k záboru, a dále výměry 
těchto pozemků nebo jejich částí,

- výpis z evidence nemovitostí-s vyznačením 
vlastnických, popřípadě jiných vztahů k dotče
ným pozemkům.

4. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení 
účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního 
fondu nebo rekultivována zalesněním, či zříze
ním vodní plochy.

5. Výpočet odvodů za odnětí půdy zev země
dělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 

334/1992 Sb.

4. Bilance skrývky kulturních vrstev půdy

Pro celou stavbu se vypracuje předběžná bilance 
skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu 
jejich hospodárného využití.

5. Hlukové a emisní účinky provozu

- stanovení hodnot hluku a vibrací způsobené 
provozem na projektované komunikaci k poža
dovanému výhledu,

- určení očekávaných koncentrací emisí z auto- 
mobilo- vého provozu,

- porovnání předpokládaných účinků s přípustnými 
hodnotami,

- návrh potřebných opatření na dosažení 
přípustných hodnot.

6. Demolice
- popis objektů navržených k demolici,
- zdůvodnění nutnosti a účelnosti.

D. PODKLADY A PRŮZKUMY

Rozsah a druh průzkumů se řídí podmínkami stavby 
a území. Jejich zařazení do smlouvy o dílo navrhuje 
investor po případné konzultaci s projektantem nebo 
nezávislým odborkem.
Rozvahu o tom, které průzkumy je potřeba vypra
covat, je nutné provést odpovědně, protože prove
dení některých průzkumů je náročné na čas a 
zajištění. Dodatečné požadavky na průzkumy by 
mohly způsobit značné zdržení při zpracování doku

mentace stavby.

Základní druhy průzkumů

1. Dopravně inženýrský průzkum,
2. Inženýrskogeologický a hydrologický průzkum,
3. Pedologický průzkum,
4. Dendrologický průzkum,
5. Přírodovědecký průzkum.
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6. Bilogický průzkum,
7. Archoelogický průzkum,
8. Průzkum životního prostředí,
9. Hluková a exhalační studie,

10. Architektonický průzkum,
11. Urbanistická studie,
12. Diagnostický průzkum konstrukcí,
13. Protikorózní průzkum a průzkum účinků 

bludných elektrických proudů.

E. DOKLADY

- podklady a požadavky objednatele na zhotovení 
dokumentace,

- záznamy o projednání dokumentace v průběhu 
zpracování s dotčenými orgány státní správy, 
obecními (měststkými) orgány, správci dotče
ných komunikací a inženýrských sítí a ostatními 
zainteresovanými subjekty.

F. DOKUMENTACE O HODNOCENÍ VLIVŮ 
STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokumentace požadovaná zákonem ČNR

č.244/1992 Sb. se vypracuje jen pro novou výstavbu
v nových trasách

a) dálnic,

b) silnic I.tř., pokud jsou navrhovány v chráněných 
územích, a dále jde-li o

- směrově rozdělené silnice,
- rychlostní silnice,
- průjezdní úseky silnic v intravilánu.
Obsah a rozsah dokumentace je stanoven v příloze 
č.3 zákona č. 244/1992 Sb.
Dokumentaci o hodnocení vlivu stavby vypracuje 
oprávněná osoba jako samostatnou dokumentaci, 
která je odnímatelnou přílohou dokumentace pro 
územní rozhodnutí.

G. ODHAD NÁKLADŮ NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Přehled odhadnutých nákladů na zhotovení stavby 
se vypracuje, pokud si investor tuto přílohu jmeno
vitě objedná ve smlouvě o dílo. Zpracuje se v odní- 
matelné formě a je důvěrným dokumentem jen pro 
potřebu objednatele dokumentace.
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PŘÍLOHA Č. 12
ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dokumentace pro stavební povolení má tyto části:

A. Průvodní zpráva
B. Celková situace stavby
C. Koordinační výkres stavby
D. Písemnosti a výkresy objektů
E. Doklady
F. Odhad nákladů na zhotovení stavby 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1 Identifikační údaje

Stavba : název stavby, číslo komunikace (mostu),
místo stavby (obec, okres), 
katastrální území,
druh stavby (novostavba, rekonstrukce, 
modernizace).

Investor: název a adresa,
nadřízený orgán, 
oborové ministerstvo.

Projektant: název a adresa, IČO,

zpracovatelský útvar, projektanti, 
generální projektant.

1.2 Základní údaje charakterizující stavbu

- druh komunikace a její funkce,
- důvody vyvolávající potřebu stavby,
- účel a cíle stavby,
- způsob dosažení cílů,
- celkový rozsah.

1.3 Přehled výchozích podkladů

- podklady a požadavky investora,
- územní rozhodnutí a jeho podmínky,
- dokumentace pro územní rozhodnutí,
- stanovisko orgánů pro posuzování vlivů staveb

- životní prostředí,
- státní expertíza,
- ostatní podklady.

1.4 Členění stavby

- členění na úseky, případně etapy,
- členění podle objektů.

1.5 Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a 

související investice.

1.6 Přehled správců a uživatelů.

1.7 Údaje o případném postupném předávání částí 

stavby do provozu.

2. TECHNICKÁ ČÁST

2.1 Charakteristika území stavby

2.1.1 Zhodnocení umístění komunikace a stavu stave
niště. údaje o existující síti komunikací, objektech, 
rozvodech (podzemních, pozemních a 
nadzemních), stávající zástavbě, zeleni, 
ochranných pásmech, dobývacích prostorách, 
inundacích, chráněných územích, objektech a 
porostech.nárocích na zábor zemědělského a 
lesního půdního fondu a ostatních ploch.

2.1.2 Provedené průzkumy a z nich vyplývající 
důsledky pro návrh stavby. U rekonštrukcia mod
ernizací komunikací zhodnocení dosavadního 

stavu.
2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady, případně 

letecké fotomozaiky, zjištění, zaměření a ověření 
pozemních vedení, odkaz na geodetickou doku

mentaci.

2.1.4 Příprava pro výstavbu, zejména:

- uvolnění pozemků a objektů.
- rozsah a způsob provedení demolic,
- rozsah a způsob likvidace porostů,
- zabezpečení ochranných pásem, chráněných 

objektů a porostů po dobu výstavby,
- přeložky podzemních, pozemních a nadzemních 

vedení, dopravních tras a toků a
- omezující nebo bezpečnostní opatření při přípra

vě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel, výlu
ka, omezení a regulace dopravy).

2.2 Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické

řešení stavby.

2.2.1 Zdůvodnění urbanistického, výtvarného a 
stavebně technického řešení stavby se zřetelem k 
umístění a začlenění do krajiny (pro místní komu
nikace do zástavby), stručné zdůvodnění vedení a 
popis trasy, podmínky památkové péče, ochrany 
přírody a péče o životní prostředí. Základní údaje 
o navržených konstrukcích, vozovkách, křižo
vatkách a dopravních obslužných zařízeních.

2.2.2 Řešení dopravních problémů, přístup na stavbou 
oddělené pozemky, napojení na existující sítě 
pozemních komunikací a na ostatní dopravní 
systémy, garáže, parkoviště, počty stání a 
dopravní technické vybavení, návrh způsobu říze
ní provozu při stavbě a užívání.

2.2.3 Úpravy ploch, sadové úpravy, ozelenění, drobná 

architektura, oplocení, využití zbytkových ploch 
vykoupených pozemků.

2.2.4 Péče o životní prostředí

- stručný přehled vlivů stavby na životní prostředí 
(výsledky hodnocení podle části F dokumentace 
pro územní rozhodnutí) a z nich vyplývající 
důsledky pro návrh opatření pro eliminaci, mini
malizaci nebo kompenzaci účinků na prostředí 

během stavby a za provozu,
- řešení ochrany proti hluku a vibracím ze silniční 

dopravy a výstavby.
- problém exhalací, zajištění provětrání,
- zamezení nadměrné prašnosti,
- odstraňování odpadů z výstavby a provozu na 

komunikaci,
- zachycení a odstranění ropných látek z odvodňo

vacích soustav (příkopy, kanalizace, záchytné 
rybníčky) a opatření při průchodu ochranným 

pásmem vodních zdrojů,
- vytváření průchozích cest pod nebo nad komu

nikací.
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- návrh ostatních netechnických opatření.

2.2.5 Návrh systémů a vybavení pro zajištění 
bezpečnosti dopravy, první pomoci, havarijní 
služby.

2.2.6 Řešení ochrany podzemních kovových zařízení 

před korozí, účinky agresivních vod a účinky 
elektrických bludných proudů.

2.2.7 Zařízení civilní obrany a protipožární zabezpe
čení stavby.

2.3 Zemní práce

Zdůvodnění návrhu podélného profilu ve vztahu k 
zemním pracem, bilance zemních prací a rozvozů, 
doporučená místa zemníků a skládek, údaje o hospo
daření se skrývkou kulturních vrstev půdy (ornice, 
podorniční vrstvy), údaje o použitelnosti zemin do 
násypů.

2.4 Podzemní voda

Vliv na návrh a provádění stavby, ochrana, odvodně
ní, odtoková množství, popis technického řešení.

2.5 Odvodnění

Návrh systému odvodnění srážkové vody, t.j. příko
pů, žlabů, rigolů, kanalizace a ostatních zařízení, 
charakteristiky povodí, průtoky, popis technického 
řešení.

2.6 Zásobování vodou, teplem, plynem a palivem, pro 
dopravní obslužná zařízení se určí zdroje, systém 
zásobování, denní spotřeba a její průběh, roční 
bilance spotřeb a uvede se popis technického řešení, 
signalizace a měření.

2.7 Rozvod elektrické energie

Pro potřeby dopravní signalizace, obslužných zaří
zení technologického zařízení (čerpadla a pod.) atd. 
se navrhne napájecí rozvod, napěťová soustava, 
celkový instalovaný výkon, uzemnění a způsob 
měření spotřeby, ochrana proti zkratu, přetížení a 
nebezpečnému dotykovému napětí.

2.8 Veřejné osvětlení

Osvětlení ulic, křižovatek, dopravních značek, 
dopravních obslužných zařízení, podjezdů a tunelů 
vyžaduje řešení
- systému, druhu a intenzity osvětlení,
- napájecího rozvodu, napěťové soustavy a způso

bu ovládání,
- uzemnění a ochrany proti nebezpečnému doty

kovému napětí,
- bilance spotřeby energie,
- stožárů a jiného umístění svítidel, a popis 

technického návrhu.

2.9 Slaboproudé rozvody

Bezpečnostní systémy, ovládání signalizace, spojo
vá zařízení (telefonní hlásky, obslužná zařízení) a 
pod. zahrnují slaboproudé rozvody, pro které se 
navrhne vhodný systém, zapojení na zdroje a ovlá
dání a uvede se popis technického řešení.

B. CELKOVÁ SITUACE STAVBY

obsahuje především:

- polohopis a výškopis území stavby a jejího 
nejbližšího okolí, včetně pozemkového katastru, 
uvedení výškového a souřadnicového systému a 
vyznačení světových stran,

- polohové a výškové vyznačení všech základních 
prostředků, t.j. včetně podzemních inženýrských 
sítí a jiných zakrytých zařízení podle údajů 
poskytnutých a ověřených jejich správci a včetně 
názvu ulic a jiných pojmenovaných prostorů,

- vyznačení ochranných pásem a bezpečnostních 
vzdáleností,

- vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu 
staveniště mimo území stavby,

- vyznačení ploch pozemků odnímaných ze země
dělského a lesního půdního fondu a z ostatních 
ploch , s rozlišením trvalého a dočasného záboru 
(možné i na oddělené situaci),

- vyznačení demolic a rušení podzemních nebo 
nadzemních inženýrských sítí, kácení vzrostlé 
zeleně,

- polohové a výškové vyznačení navrhované 
výstavby, včetně jejího napojení na dosavadní síť 
komunikací, přístupů na stavbou oddělené 
pozemky , přeložek podzemních, pozemních 
nebo nadzemních rozvodných sítí a nově navrho
vané zeleně, s uvedením základních údajů urču
jících polohu a velikost navrhované stavby ve 
vztahu k vytyčovací síti.

Celková situace stavby se vyhotovuje zpravidla v 
měřítku 1:500 (stavby menšího rozsahu a stavby v 
hustě zastavěném území), 1: 1000, 1:2000 nebo 
1:5000 podle rozsahu a složitosti stavby.
Grafické zpracování musí být provedeno způsobem 
odpovídajícím příslušným ČSN a musí umožňovat 

jednoznačné rozlišení zákresu navrhované stavby od 
zákresu stávajícího stavu a od vyznačení ostatních 
údajů, které jsou součástí dokumentace.

C. KOORDINAČNÍ VÝKRES STAVBY

Tento výkres zvýrazňuje vyjádření vztahů navrho
vané výstavby a zejména inženýrských sítí a jiných 
rozvodů k výsledné zástavbě území a vztahů mezi 
inženýrskými sítěmi a jinými rozvody navzájem. 
Vyznačuje způsob křížení inženýrských sítí navzá
jem i s ostatními zejména inženýrskými objekty, 
včetně potřebných ochran.
Upřesňuje rozměrové a polohové, popřípadě i 
výškové vytyčovací údaje.
Zpracovává se v měřítku totožném s celkovou situací 
stavby, do níž se zpravidla zobrazované vztahy 
promítají přítiskem, nejlépe vícebarevným.
U staveb s jednoduchým technickým řešením, a 
když to čitelnost výkresu dovoluje, podrobnosti 
koordinačních vztahů se vyjádří přímo v celkové 
situaci stavby.

D. PÍSEMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTŮ

Zpracovává se samostatně pro každý stavební objekt 

stavby.

1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

1.1 Technická zpráva

- identifikační údaje objektu,
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- popis funkčního a technického řešení,
- popis napojení na stávající komunikace, přístup 

na pozemky oddělené stavbou a vazby na stáva
jící inženýrské sítě,

- úprava režimu povrchových a podzemních vod a 

jejich ochrana,
- zvláštní požadavky na postup stavebních prací a 

údržbu,
- charakteristika a popis technického řešení 

pozemní komunikace
• z hlediska péče o životní prostředí,
• z hlediska bezpečnosti silničního provozu,
• z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a provozu stavebních zařízení během 

výstavby,
• popis řešení ochrany proti agresivnímu prostře

dí.

1.2 Přehledná situace stavby ve vhodném měřítku

1.3 Situace pozemní komunikace

Tento výkres zobrazuje navrženou komunikaci, 
křižovatky a křížení s ostatními komunikacemi, 
dotčené inženýrské sítě, demolice a ostatní úpravy v 
přiměřeném měřítku. Obvykle se použije měřítka 
1:1000 a 1:2000. V případech složitých vztahů se 
užije měřítko 1: 500. Pro jednoduchá technická řeše
ní je někdy postačující i měřítko 1:5000.

1.4 Podélný profil

Zpravidla se vypracuje v délkovém měřítku situace 
a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením, 
t.j. 1:500/50,1:1000/100,1:2000/200 a 1:5000/500.

1.5 Vzorové příčné řezy

Vypracují se pro charakteristické a odlišné úseky 
komunikace (zářez, násyp, různý počet dopravních 
pruhů, větve křižovatek a p.). Kreslí se obvykle v 
měřítku 1:50, případně 1:100.

1.6 Charakteristické řezy

Kreslí se zpravidla v měřítku 1:100. Vypracují se v 
případě nutnosti určit a zobrazit charakteristiky 
odlišných úseků.

1.7 Výkresy detailních částí objektu

Kreslí se zpravidla v měřítkách 1:10 až 1:500. Jedná 
se zejména o podrobnosti odvodňovacích zařízení, 
drobných opěrných a zárubních zdí, bezpečnostních 
zařízení, dopravních značek a oplocení.

1.8 Výkresy dopravních obslužných zařízení

Zpracují se v případech, kdy jsou součástí objektu 
pozemní komunikace. Jsou to především autobusové 
zastávky, parkoviště a jiné dopravní plochy a zaří
zení. Měřítko volí projektant.

1.9 Výkresy dopravního značení

Obsahují návrh, druh a umístění svislých a vodo
rovných dopravních značek.

1.10 Vytyčovací výkres v přiměřeném měřítku 
(pokud sc nezpracovává vytyčovací elaborát celé 

stavby).

2. MOSTNÍ OBJEKTY

2.1 Technická zpráva

2.1.1 Identifikační údaje mostu:

Stavba:
Objekt č.

- Název mostu
- Katastrální obec
- Obec
- Okres
- Investor (vč. nadřízeného orgánu)
- Uvažovaný správce mostu (vč. nadř. orgánu)
- Projektant (případně generální projektant a 

projektant, vždy organizace a jméno zodpo

vědného pracovníka)
- Bod křížení s ...

• Staničení na...
• Staničení na...
• Úhel křížení
• Průjezdní (podchodná, příp. plavební) výška

- Bod dalšího křížení s .... atd.
2.1.2 Základní údaje o mostě (podle ČSN 73 62 00)

- Charakteristika mostu (II Třídění mostů)
- Délka přemostění (čl.60)
- Délka mostu (čl.61)
- Šikmost mostu (čl.65, levá-pravá)
- Šířka vozovky mezi obrubami (čl.69)
- Šířka chodníku (služebního-veřejného)
- Šířka mostu mezi zábradlími (čl.71)

- Výška mostu (čl.74)
- Stavební výška (čl.75)
- Plocha mostu (délka přemostění násobená šířkou 

mezi zábradlím)
- Zatížení mostu
- Důležitá upozornění

Pozn. Pro mosty s přesypávkou a lávky nutno základní 

údaje upravit.

2.1.3 Návaznost mostního objektu na dokumentaci pro 
územní rozhodnutí (účel mostu a požadavky na 
jeho řešení, nutno uvést všechny závažné 

skutečnosti).

2.1.4 Charakter překážky a převáděné komunikace

2.1.5 Územní podmínky

2.1.6 Geologické podmínky

2.1.7 Technické řešení mostu

- charakteristika mostu,
- popis konstrukce mostu.
- vybavení mostu,
- zvláštní zařízení na mostě (ochranné, stálé, cizí a 

pod.).

2.1.8 Výstavba mostu

- postup a technologie stavby mostu,
- související (dotčené) objekty stavby,
- vztah k území (inženýrské sítě, omezení provozu 

apod.).
- poznámky a doklady (smluvní zajištění, 

projednání apod.).

2.2 Výkresy 

Základní obsah:

2.2.1 Půdorys

2.2.2 Podélný řcz(y)

12-3



2.2.3 Příčný řez(y)

2.2.4 Vytyčovací výkres

Další výkresy pro upřesnění technického řešení mostu, 
pokud jsou nutné (výkresy zakládání, výkresy podpěr, 
výkres nosné konstrukce, vzorové detaily, případné řešení 
zvláštních částí mostního objektu, návrh technologie 
výstavby mostu apod.).

Rozšiřující obsah:

2.2.6 Výkres (tvaru) podpěr

2.2.7 Výkres (tvaru a předpětí) nosné konstrukce

2.2.8 Vzorové detaily

2.2.9 Řešení zvláštních částí

2.2.10 Návrh technologie výstavby

2.3 Výpočty

2.3.1 Geometrické výpočty (podjezdné, podchodné, 
plavební výšky a pod.)

2.3.2 Hydrotechnické výpočty (nejsou-li součástí 
křižujících vodoteči")

2.3.3 Statické výpočty (ověření hlavních průřezů)

2.3.4 Výpočet odvodnění (hlavní zásady)

3. OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY,

které jsou součástí stavby, t.j. zejména hydro
technické objekty, inženýrské sítě, opěrné a zárubní 
zdi, samostatné objekty dopravních obsluž- ných 
zařízení a tunely.

3.1 Technická zpráva

- základní identifikační údaje,
- popis inženýrského objektu (rozvodu) a 

pomocných zařízení,
- popis funkčního a technického řešení (včetně 

provozních údajů a instalovaných výkonů),
- popis napojení na dosavadní inženýrské sítě,
- úprava režimu povrchových a podzemních vod 

ajejich ochrana,
- zvláštní požadavky na postup stavebních prací 

(na provoz a údržbu),
- charakteristika apopis technického řešení objektu 

z hlediska:
• péče o životní prostředí,
• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu zařízení,
• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provo

zu stavebních zařízení během výstavby,
- popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, 

případně bludnými proudy,
- potřebné výpočty.

3.2 Situace inženýrského objektu včetně dotčených 
komunikací, vodotečí a inženýrských sítí, demolic 
a úprav v přiměřeném měřítku.

3.3 Podélné profily objektů zpravidla v měřítku 1:100, 
u liniových objektů zpravidla v měřítku 1:1000/100.

3.4 Vzorové příčné řezy zpravidla v měřítku 1:100.

3.5 Charakteristické příčné řezy zpravidla v měřítku 
1:100 a výkresy konstrukčních podrobností částí 
objektu v měřítku 1:10 až 1:500.

3.6 Vytyčovací výkres v přiměřeném měřítku.
(Pokud není součástí vytyčovacího elaborátu celé 
stavby).

3.7 Další výkresy pro upřesnění technického řešení 
objektu, pokud jsou nutné.

4. VYTYČOVACÍ DOKUMENTACE

Pro rozsáhlé stavby je účelné zpracovat samostatný 
vytyčovací elaborát, který obsahuje všechny výcho
zí a návazné údaje, vytyčovací soustavu celé stavby 
a vytyčovací podrobnosti jednotlivých objektů.

5. STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projektant zjistí a v projektu uvede následující údaje:
- pozemky a stávající budovy vhodné pro zařízení 

staveniště,
- zdroje a napojovací místa pro přívod vody a 

energie ke staveništi, možnost zavedení telefonu,
- zásady odvodnění staveniště, případnou možnost 

napojení na kanalizaci,
- možné a doporučené zdroje hlavních materiálů, 

zemníků a skládek,
- možnosti přístupu na staveniště,
- u velkých přesunů hmot vhodné dopravní trasy a 

údaje o potřebných opatřeních nebo úpravách na 
dopravních trasách,

- zvláštní podmínky a požadavky na provádění 
stavby.

E. DOKLADY

- podklady a požadavky objednatele na zhotovení 
dokumentace,

- záznamy o projednání dokumentace v průběhu 
zpracování s dotčenými orgány státní správy, 
obecními (měststkými) orgány, správci dotče
ných komunikací a inženýrských sítí a ostatními 
zainteresovanými subjekty.

F. ODHAD NÁKLADŮ NA ZHOTOVENÍ STAVBY

- Odhad nákladů na zhotovení stavby se vypracuje 
v případě, že si investor tuto přílohu jmenovitě 
objedná ve smlouvě o dílo. Zhotoví se v odní- 
matelné formě a je důvěrným dokumentem jen 
pro výhradní potřebu objednatele (investora).

Poznámka: U staveb, jejichž řešení je technicky jedno
duché, dohodne investor se stavebním 
úřadem možnost přiměřeného zjednodušení 
dokumentace pro stavební povolení uvedené 
v této příloze č. 12.
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PŘÍLOHA č. 13
DOKUMENTACE PRO ZHOTOVOVACÍ PRÁCE STAVBY

Dokumentace pro zhotovovací práce stavby má tyto části:

A. Průvodní zpráva
B. Výkresy stavby a doprovodné písemnosti 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta.

2. Základní údaje charakterizující stavbu

- druh komunikace a její funkce,
- druh stavby (novostavba, rekonstrukce, modern

izace),
- členění stavby na úseky, případně etapy,
- členění stavby na objekty,
- koordinační vztahy objektů,
- celkový rozsah stavby.

3. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a souvi
sející investice.

4. Údaje o případném postupném předávání části stavby

do provozu.

5. Podmínky pro zhotovení stavby stanovené územním
rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povo
lením, případně další podmínky.

6. Přehled správců a uživatelů jednotlivých objektů 

stavby.

7. Stav a vybavení území stavby

- členitost území,
- existující komunikace, objekty, rozvody, 

zástavba, zeleň,
- dobývací prostory,
- inundace,
- chráněná území, objekty, porosty,
- ochranná pásma.

8. Provedené průzkumy a z nich vyplývající důsledky
pro zhotovení stavby.

9. Použité mapové a geodetické podklady, vytýčení 

stavby.

10. Pokyny a podmínky pro přípravu výstavby

- uvolnění pozemků a objektů,
- provedení demolic,
- likvidace porostů,
- zabezpečení ochranných pásem, chráněných 

objektů a porostů během stavby.

11. Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě 
staveniště a v průběhu výstavby (odstřely, výluky, 
omezení a regulace dopravy a p.).

12. Informace pro provádění stavby

- pozemky a existující budovy vhodné pro zařízení 
staveniště,

- požadavky na zabezpečení staveniště, oplocení, 
bariéry, značení,

- zdroje a napojovací místa pro přívod vody a 
energie ke staveništi, možnost zavedení telefonu,

- zásady odvodnění staveniště, případná možnost 

napojení na kanalizaci,
- možné a doporučené zemníky, skládky a zdroje 

hlavních stavebních materiálů,
- možnosti přístupu na staveniště,
- u velkých přesunů hmot vhodné dopravní trasy a 

základní údaje o potřebných opatřeních nebo 
úpravách na dopravních trasách.

13. Zvláštní podmínky a požadavky na provádění 

stavby

- zařízení civilní obrany,
- bezpečnostní a protipožární zabezpečení,
- využití výrobků nebo technologií s patentovou 

nebo jinou ochranou.

B. VÝKRESY STAVBY A DOPROVODNÉ 
PÍSEMNOSTI

1. Celková situace stavby

2. Koordinační výkres stavby

3. Objekty
3.1 Pozemní komunikace

3.2 Mosty
3.3,3.4, 3.5, ...Ostatní inženýrské objekty a pozemní 

objekty
4. V y tyčovací dokumentace
5. Ostatní potřebné výkresy

Podkladem pro výkresy a písemnosti (technické zprávy, 
výpočty a pod.) objektů dokumentace pro zhotovovací 
práce stavby jsou výkresy a písemnosti dokumentace pro 
stavební povolení, které se doplní podrobnostmi umožňu
jící jednoznačné určení zhotovovacích prací stavby a 
sestavení soupisu prací stavby.

Vypracuje-li se dokumentace pro stavební povolení v 
rozsahu a podrobnostech, které určí jednoznačně zhoto
vovací práce stavby a jsou postačující pro sestavení soupi
su prací stavby,je možněji použít přímo jako dokumentaci 
pro zhotovovací práce stavby.

Zhotovitel dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
obvykle zpracovává další související zadávací podklady 
stavby, t.j. zejména soupis prací stavby a zvláštní 
technické (kvalitativní) podmínky stavby.

Zvláštní dodací podmínky, zejména pro složitější stavby, 
si může investor objednat u projektanta s tím, že stanoví 
požadavky, které přísluší objednateli stavby. V ostatních 
případech šije zpracuje sám.
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PŘÍLOHA č. 14
ZADÁVACÍ PODKLADY STAVBY

Zadávací podklady stavby určují jednoznačným způso
bem předmět obchodní veřejné soutěže (zadávací řízeni") 
a předmět díla pro smlouvu o dílo.

Zadávací podklady stavby obsahují:

1. Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komu
nikací (VDP)

2. Zvláštní dodací podmínky stavby (ZDP)

3. Technické (kvalitativní) podmínky staveb pozemních 
komunikací (T(K)P)

4. Zvláštní technické (kvalitativní) podmínky stavby 
(ZT(K)P)

5. Dokumentace pro zhotovovací práce stavby (DZPS)

6. Soupis prací stavby (SPS)

Všeobecné dodací podmínky staveb pozemních komu
nikací a technické (kvalitativní) podmínky staveb 
pozemních komunikací jsou veřejné dokumenty vydané 
MH ČR Správou pro dopravu a dostupné všem uživa

telům. Tyto podmínky platí obecně pro všechny stavby 
pozemních komunikací.

Zvláštní dodací podmínky stavby, dokumentace pro 
zhotovovací práce stavby a soupis prací stavby se vypra
cují zvlášť pro každou stavbu.

Zvláštní technické (kvalitativní") podmínky stavby se 
vypracují, pokud určité práce nejsou uvedeny v 
technických (kvalitativních) podmínkách staveb 
pozemních komunikací, případně je-li třeba upravit poža
davky v T(K)P. ZT(K)P však nesmí být v rozporu s usta
novením T(K)P, v nichž byla úprava zakázána nebo z 
formulace vyplývá, že odchylku nelze provést.



PRÍLOHA č. 15
ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE

Zjednodušená dokumentace přichází v úvahu v těch přípa
dech, kdy se územní rozhodnutí nevyžaduje, územní řízení 
se slučuje se stavebním řízením (umístění stavby je 
jednoznačné), stavební povolení se nevyžaduje a stačí 
pouze ohlášení a jedná se o jednoduchou stavbu. Zjedno
dušená dokumentace je také přípustná, jedná-li se o odstra
ňování následků havárií a živelných pohrom.

Zjednodušená dokumentace pro pozemní komunikace 
musí obsahovat alespoň:

1. Průvodní zprávu s popisem prací

2. Situaci ve vhodném měřítku (1:500, 1:1000, 1:2000, 
1.2880, 1:5000)

3. Vzorové příčné řezy (1:50 až 1:200)

Pro běžné případy se požadují tyto náležitosti:

1. Průvodní zpráva

2. Situace ve vhodném měřítku (1:500 až 1:5000)

3. Podélný profil (1:1000/100 až 1:5000/500)

4. Vzorové příčné řezy (1:50 až 1:200)

5. Charakteristické příčné řezy

Jedná-li se o velmi jednoduché stavby s jednoznačným 
umístěním, je možné vystačit i s průvodní zprávou obsa
hující podrobný popis prací a přehlednou situaci.

Zjednodušená dokumentace obvykle určuje předmětné 
zhotovovací práce stavby postačujícím způsobem. Lze ji 
tedy použít jako dokumentaci pro zhotovovací práce 

stavby.
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PŘÍLOHA č. 16
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVEB

1. Na titulní stránce (obalu) celé dokumentace se uvede:

- název stavby,
- druh dokumentace,
- název objednatele dokumentace stavby (investo

ra),
- název zhotovitele dokumentace stavby 

(projektanta,GP),
- datum zhotovení dokumentace stavby (měsíc, 

rok).

2. Každá samostatná část dokumentace stavby musí být
jednotně a jednoznačně opatřena názvem stavby, 
druhem dokumentace a názvem této části doku

mentace.
3. Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí doku

mentace staveb se uvede na vnitřní straně obalu, 
nebo na první straně svazku tvořícího jeden celek.

4. Každá písemná část dokumentace stavby, obsahující
více než jeden list, musí být spojena v jeden pevný 

celek.

5. U výkresových částí dokumentace stavby musí titulní
strana tvořit s volně zakládaným výkresem nedílný 
celek. Výkresy spojené ve svazky se opatří 
souhrnnou titulní stranou a na jednotlivé výkresy se 
jednotně vyznačí údaje, týkající se těchto výkresů.

6. Pro vypracování písemností dokumentace stavby se
použije normalizovaný formát A4, případně A3.

Výkresy dokumentace stavby musí mít (po 
případném složení) jednotný formát normalizované 
řady A určený objednatelem (investorem). Zpra
cování výkresů se provede podle platných výkre
sových norem a požadavků objednatele.
Požadavky na kvalitu materiálu, druh reprografické 
metody pro texty a výkresy, barevnost, výsledný 
formát, počet souprav, počty výtisků jednotlivých 
příloh nebo částí a další požadavky na vybavení

dokumentace staveb určí její objednatel (investor) ve 

smlouvě o dílo.

7. Změny a opravy v předávaných soupravách doku
mentace stavby smí zhotovitel dokumentace 
provést jen se svolením objednatele. Provedou se 
trvanlivým způsobem, jakoukoliv barvou, kromě 
barvy červené, zelené a modré, a to tak, aby byl 
patrný i původní údaj. K vyznačeným změnám a 
opravám připojí zhotovitel dokumentace (popř. 
uvede souhrnně v popisovém poli nebo, nad ním) 
datum oprav a změn a čitelný podpis. Škrábání a 

mazání v předávaných soupravách dokumentace 
staveb není dovoleno.

8. Opravy a změny provedené při schvalování se v 
dokumentaci stavby vyznačí trvanlivým způsobem 
červeně nebo zeleně a to tak, aby byl patrný i 
původní údaj a by bylo zřejmé, kdy a kdo (jméno, 
útvar) opravu či změnu provedl.

9. Výkresy skutečného provedení stavby se pořídí v 
rozsahu dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
a u ocelových konstrukcí a ostatních částí stavby, 
kde to povaha věci vyžaduje, v rozsahu realizační 
dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
(výrobní výkresy).

10. Výkresy skutečného provedení stavby a statické 
výpočty určené k trvalému uložení (archivaci) musí 
být vyhotoveny trvanlivým způsobem tak, aby 
výkresy a texty byly jasné a čitelné po dobu 

životnosti stavby.

11.Opravy ve výkresech a textech určených k trvalému 
uložení by se neměly provádět. Pokud je objednatel 
stavby ve výjimečných případech připustí, příslušné 
změny se vyznačí trvanlivým způsobem modře a ve 
shodě s požadavky, uvedenými v bodě č.7.



PŘÍLOHA e. 17
ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ PŘEDPISY

POZEMNÍ KOMUNIKACE

1. Zákon č.135/1961 Sb., o pozemních komunikacích 
(silniční zákon) ve znění zákona č. 27/1984 Sb., úplné 

znění zákon č.55/1984 Sb.

2. Vyhláška č.35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích

3. Vyhláška č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích (pravidla silničního provo
zu) ve znění vyhlášky č.24/1990 Sb.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

1. Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) ve znění zákona č.103/1990 Sb. 

a zákona č. 262/1992 Sb.

2. Vyhláška FMT1R č.83/1976 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu ve znění 
vyhlášky č.45/1979 Sb., č.376/1992 Sb.

3. Vyhláška FMTIR č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění 

vyhlášky č.377/1992 Sb.

4. Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územní
ho řízení a stavebního řádu ve znění vyhlášky 
č. 155/1980 Sb.a č.378/1992 Sb.

5. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartogra

fického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve 
výstavbě ve znění vyhlášky č.38/1974 Sb.

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

1. Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) ve znění zákona č.541/1991 
Sb., úplné znění zákon č. 439/1992 Sb.

2. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 
a o státní báňské správě ve znění zákona č. 425/1990 
Sb. a zákona č. 542/1991 Sb., úplné znění zákon č. 

440/1992 Sb.

3. Zákon ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o 
Českém geologickém úřadu ve znění zákona 

č.543/1991 Sb.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ

1. Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí.

2. Zákon ČNR č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí České republiky.

3. Zákon ČNR č. 282/1991 Sb.,o České inspeeki životního 

prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

4. Zákon ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí.

5. Hygienické předpisy, svazek 37/1977, část 41, o 
nejvyšších přípustných hodnotách hluku a vibrací, 
příloha k vyhlášce MZd ČR č. 13/1977 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

6. Směrnice MZd ČR č.58/1981 Sb., svazek 51/81, hygie

nický předpis o nejvyšších přípustných koncentracích

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení 

stupně jeho znečištění.

OCHRANA PŘÍRODY

1. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

ve znění zákonného opatření č.347/1992 Sb.

2. Vyhláška MŽP ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona ČNR č.l 14/1992 Sb.

3. Nařízení vlády ČSR č.40/1978 Sb., a č. 10/1979 Sb., o 

chráněných oblastech přirozené akumulace vod.

OVZDUŠÍ

1. Zákon č. 309/1991 Sb., oochraně ovzduší před znečišťu

jícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění zákona č. 

218/1992 Sb.

2. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany 
ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování.

3. Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze 
dne 1.10.1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně 
ovzduší před znečišťujícími látkami, částka 84/1991 

Sb.

4. Vyhláška MŽP ČR č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují 

oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví 
zásady vytváření a provozu smogových regulačních 
systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší.

5. Zákon č.505/1990 Sb., o meteorologii.

6. Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření 
č.69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o meteorologii.

ZEMĚDĚLSKÝ PUDNÍ FOND

1. Zákon ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu.

2. Vyhláška FMZVž č.36/1987 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti zemědělského půdního fondu ve 
znění vyhlášky MŽP ČR č. 528/1991 Sb.

3. Zákon č.229/1991 Sb.. o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona 

č. 93/1992 Sb.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Zákon č.61/1977 Sb., o lesích ve znění zákona 

č.229/1991 Sb.

2. Zákon ČNR č.96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a 

státní správě lesního hospodářství.

3. Vyhláška FMTIR č. 12/1978 Sb., o ochraně lesního 
půdního fondu při územně plánovací činnosti.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Zákon č. 138/1973 Sb.. o vodách (vodní zákon).

2. Zákon ČNR č.130/1974 Sb., o státní správě ve vodním 

hospodářství ve znění zákona č. 49/1982 Sb..č. 
425/1990 Sb. a č.23/1992 Sb.,úplné znění zákon č. 

458/1992 Sb.
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3. Nařízeni vlády ČSR č. 171/1992 Sb.,jímž se stanoví 

ukazatelé přípustného stupně znečištění vod.

4. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství 
ČSR č.28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a 

jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky 
významných toků.

5. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství 
ČSR č.62/1975 Sb., o odborném technicko- 

bezpečnostním dohledu na některých vodo
hospodářských dílech a o technicko-bezpečnostním 
dozoru národních výborů nad nimi.

6. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství 
ČSR č.6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a 

podzemních vod.

7. Vyhláška ministertsva lesního a vodního hospodářství 
ČSR č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti 

správců vodních toků a upravují se některé otázky 
týkající se vodních toků.

8. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství 
ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a 

veřejných kanalizacích ve znění vyhlášky č. 185/1988 
Sb.

PODMÍNKY ÚZEMÍ

1. Zákon č.51/1964 Sb., o drahách ve znění zákona č 
104/1974 Sb. a zákona č. 230/1992 Sb.

2. Zákon č.79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě 
elektřiny (elektrisační zákon).

3. Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití 
topných plynů (plynárenský zákon) ve znění zákona č. 
174/1968 Sb.

4. Zákon č.110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění 
zákona č.150/1992 Sb.

NORMY, VYNÁLEZY

1. Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických 
normách.

2. Zákon č.527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových 
vzorech a zlepšovacích návrzích.

3. Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č.550/1990 
Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Zákon č.238/1991 Sb., o odpadech.

2. Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpa

dovém hospodářství ve znění zákona č.466/1992 Sb.

3. Vyhláška MŽP ČR č. 401/1991 Sb., o programech 

odpadového hospodářství.

4. Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence 

odpadů.

5. Opatření FVZP, kterým se vyhlašuje kategorie a katalog 
odpadů publikované v částce č.69/1991.

6. Vyhláška Československé kom ise pro atomovou energii 

č.67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při 
zacházení s radioaktivními odpady.

7. Zákon ČNR č.62/1992 Sb., o poplatcích za uložení 

odpadů.

8. Vyhláška Českého bánského úřadu č.99/1992 Sb., o 

zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro 
ukládání odpadu v podzemních prostorech.

ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

1. Zákon č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník

2. Zákon č.40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.

CENY

1. Zákon č.526/1990 Sb., o cenách.

2. Vyhláška č.580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o 
cenách.

3. Výměr FMF, MF ČR a MF SR č.01/1992, seznam zboží 

s regulovanými cenami ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška MF ČR č.393/1991 Sb., o cenách staveb, 

pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva 
osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné 
užívání pozemků ve znění vyhl. č. 110/1992 Sb.

ÚZEMNÍ CELKY

1. Zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění zákona č.439/1991 Sb., č. 485/1991 Sb., 
č.553/1991 Sb. a č.302/1992 Sb., úplné znění zákon 
č.410/1992 Sb.

2. Zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve 

znění zákona č.439/1991 Sb.

3. Zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, 

úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatře
ních s tím souvisejících ve znění zákona č.266/1991 
Sb.,č. 542/1991 Sb. ač.321/1992 Sb., úplné znění zákon 
č. 403/1992 Sb.

4. Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.
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