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ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVOD

Tato směrnice upravuje zhotovení dokumentace stav
by pozemní komunikace. Určuje působnost účastníků 
dokumentační přípravy stavby PK a způsob zpracová
ní dokumentace. Clení dokumentaci stavby podle úče
lu, ke kterému má sloužit a stanovuje její obsah.

2. POJMY A ZKRATKY

2.1 POJMY A JEJICH VÝKLAD

Pro účely této směrnice se používají tyto pojmy:

(1) „ZADAVATEL“ je právnická nebo fyzická osoba, 
která zajišťuje veřejnou zakázku podle zákona 
č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve 
smluvních vztazích je OBJEDNATELEM ve smys
lu obchodního zákoníku.

(2) „PROJEKTANT“ je právnická nebo fyzická oso
ba oprávněná k projektové činnosti podle zvláš
tních předpisů, která zpracovává dokumentaci 
stavby pro zadavatele/objednatele. Ve smluvních 
vztazích se zadavatelem/objednatelem je „ZHO
TOVITELEM DOKUMENTACE“ ve smyslu ob
chodního zákoníku.

(4) „ZHOTOVITEL STAVBY“ je právnická nebo fy
zická osoba, která má oprávnění k podnikání ve 
výstavbě podle zvláštních předpisů a která se 
smlouvou o dílo zavazuje ke zhotovení stavby ve 
smyslu obchodního zákoníku.

(5) „PODZHOTOVITEL“ je právnická nebo fyzická 
osoba mající příslušná oprávnění k podnikání pod
le zvláštních předpisů, která uzavírá smlouvu 
o dílo na zhotovení části díla (dokumentace stavby 
nebo stavba) se zhotovitelem (projektantem nebo 
zhotovitelem stavby).

(6) „SMLOUVA O DÍLO“ je dvoustranný právní 

úkon, provedený sepsáním jedné listiny, nebo vy
pracováním souboru listin a výkresů vzájemně se 
doplňujících, které mají náležitosti požadované 
obchodním zákoníkem a jsou uvedeny s dalšími 
ustanoveními na listině s názvem „SOUHRN 
SMLUVNÍCH DOHOD“. Dílem se rozumí vždy ur

čitá činnost. Předmět díla je určitá věc nebo hmot
ně zachycený výsledek činnosti. Dílem je zhotovení 
dokumentace stavby a předmětem díla je doku
mentace stavby.

(7) „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ je soubor písem

ností a výkresů, které jednoznačným způsobem 
určují zhotovení dokumentace stavby nebo stavby 
jako předmět zadání veřejné zakázky podle záko
na ě. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

(8) „DOKUMENTACE STAVBY“ je soubor písem
ností, výpočtů a výkresů, který je požadován touto

směrnicí pro dokumentační přípravu, zajištění 
a evidenci stavby PK.

(9) „KONCEPCE STAVBY“ je soubor základních ná
vrhů, které vyjadřují základní řešení hlavních 
charakteristik PK.

(10) „KONCEPT DOKUMENTACE“ je předběžné 
zpracování dokumentace v celém rozsahu, které se 
předkládá objednateli k celkovému posouzení 
a připomínkám před vypracováním čistopisu do
kumentace.

(11) „VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY PRO DO
KUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNI

KACI“ (VDP-D) je soubor ustanovení, kterými se 

upravují obchodně právní vztahy mezi zadavate
lem (objednatelem) a zhotovitelem dokumentace 
stavby (MD ČR - 1995).

(12) „ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY PRO DOKU
MENTACI STAVBY POZEMNÍ KOMUNIKACE“ 

(ZDP-D) je dokument, který se vypracuje pro kaž
dé zhotovení dokumentace a obsahuje jmenovité 
údaje, doplňující podmínky a případné změny 
ustanovení VDP-D pro příslušnou dokumentaci 
stavby.

(13) „TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ“ (TKP-D) je soubor požadavků 

zadavatele (objednatele dokumentace) na vypra
cování, kontrolu, projednání a převzetí dokumen
tace stavby. Tyto podmínky platí obecně pro 
všechny stavby PK (MDS-1998).

(14) „ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 
PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVBY 
POZEMNÍ KOMUNIKACE“ (ZTKP-D) je doku

ment, který obsahuje technické kvalitativní pod
mínky, které nejsou obsaženy v TKP-D. Vypracují 
se v případě potřeby doplňku a změn ustanovení
TKP-D.

(15) „OBOROVÝ TŘÍDNÍK STAVEBNÍCH KON
STRUKCÍ A PRACÍ STAVEB POZEMNÍCH KO
MUNIKACÍ“ je dokument, který upravuje 

jednotný postup při zpracování soupisu prací stav
by (MDS-1998).

(16) „S0UPIS PRACÍ STAVBY“ znamená kompletní 

seznam všech prací a dodávek nutných ke zhotove
ní stavhy s uvedením jejich množství. Oceněný sou
pis prací obsahuje i ceny, případně způsob 
stanovení cen. Soupis prací stavby bez cen zpraco
vává projektant a ceny doplňují uchazeči o zakáz
ku.

(17) „PRACE‘‘ ve smyslu této směrnice zahrnují jak ur
čitou činnost, tak i předmět (hmotný výsledek) této 
činnosti.

(18) „ZHOTOVOVACÍ PRÁCE“ jsou práce, které je 

třeba provést za účelem zhotovení stavby, případ-
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ně odstranění jejich vad. Výsledkem zhotovova- 
cích prací je předmět díla.

(19) „POMOCNÉ PRÁCE“ jsou všechny činnosti, kte

ré umožňují provedení zhotovovacíeli prací a pří
padně odstranění jejich vad.

(20) „TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ“ jsou veškeré 

stroje a zařízení, které jsou trvalou součástí stavhy 
(předmětu díla).

(21) „ČÁST STAVBY“ je ucelená část stavhy jmenovitě 

uvedená v dokumentaci stavby jako úsek, stavební 
objekt, provozní soubor apod.

(22) „STAVEBNÍ OBJEKT“ je ucelená část stavby, 

jmenovitě určená v dokumentaci stavby jako sta
vební objekt.

(23) „PROVOZNÍ SOUBOR“ je ucelená část technolo

gického zařízení, jmenovitě určená v dokumentaci 
stavby jako provozní soubor.

(24) „STAVENIŠTĚ‘‘ je souhrn pozemků, budov 

a ploch, potřebných pro zhotovení stavhy (před
mětu díla).

(25) ,,STAVEBNÍ DOZOR“ je činnost zajišťující kon

trolu provádění prací a dohled nad plněním smluv
ních závazků zhotovitele.

(26) „SPRÁVCE STAVBY“ je právnická nebo fyzická 

osoba určená objednatelem k vykonávání staveb
ního dozoru podle smlouvy o dílo a uvedená ve 
Zvláštních dodacích podmínkách stavby.

Poznámka: Další pojmy, které se týkají zhotovení
stavby, jsou uvedeny v kapitole 1 TKP,

čl. 1.2.1.

2.2 ZKRATKY A JEJICH VÝZNAM

V této Směrnici se používají následující zkratky:

PK pozemní komunikace

SDS-PK Směrnice pro dokumentaci staveb poze
mních komunikací 

ST studie
DÜR dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP dokumentace pro stavební povolení

DZS dokumentace pro zadání stavby

RDS realizační dokumentace stavby

RDS-PP realizační dokumentace stavby pro po
mocné práce

RDS-ZP realizační dokumentace stavby pro zhoto-
vovací práce

RDS-Z zvláštní realizační dokumentace stavby
pro provedení prací

DSPS dokumentace skutečného provedení stav
by

OTSKP-PK Oborový třídník stavebních konstrukcí 
a prací staveb pozemních komunikací 

VDP Všeobecné dodací podmínky staveb poze
mních komunikací

ZDP Zvláštní dodací podmínky stavby poze
mní komunikace

VDP-D

ZDP-D

TKP

ZTKP

TKP-D

ZTKP-D

TP

VL
STŘ

MP

HIP

ZP

TSm

Sm

Všeobecné dodací podmínky pro doku
mentaci staveb pozemních komunikací 

Zvláštní dodací podmínky pro dokumen
taci stavby pozemní komunikace 

Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
stavby pozemní komunikace 

Technické kvalitativní podmínky pro do
kumentaci staveb pozemních komunikací 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
pro dokumentaci stavby pozemní komu
nikace

Technické podmínky 

Vzorové listy

Sborník technických řešení staveb a je
jich částí

Manažer projektu (dokumentace stavby) 

Hlavní inženýr projektu (dokumentace 
stavby)

Zodpovědný projektant 

Typizační směrnice 

Směrnice

Sborník M

TyP

MP

ISO

SI
RSJ-PK

S-JTSK

Bpv

TNV

Technické predpisy pre miestné komuni
kácie

Typový podklad 

Metodický pokyn

Mezinárodní organizace pro normalizaci 

mezinárodní soustava jednotek 

rezortní systém jakosti v oboru poze
mních komunikací

souřadnicový systém Jednotné trigono
metrické sítě katastrální Křovákňv sys
tém

Systém nadmořských výšek Jednotné ni- 
velační sítě ČR, tj. baltský výškový sys

tém po vyrovnání 

těžká nákladní vozidla 

CSPH (ČSPL) čerpací stanice pohonných hmot (látek) 

ZE 

ZPF 

GP 

KN 

PKat 

BPEJ 

CHOPAV

záborový elaborát

zemědělský půdní fond

geometrický plán

katastr nemovitostí

pozemkový katastr

bonitová půdně ekologická jednotka

chráněná oblast přirozené akumulace
vod

CHKO
ŽP

tíSES

SD

AD

chráněná krajinná oblast 

životní prostředí

Uzemní systém ekologické stability 

stavební dozor

autorský dozor zhotovitele dokumentace 
prováděný v rámci stavebního dozoru ob
jednatele stavby
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GTP 

GTD 

GTM 
MD ČR 

MDS ČR

OPK 
MMR ČR

MV ČR 

MŽP ČR

MZ ČR 

MF ČR 

ISFRIM

vúsc
ČBtí

ČGtí

ČI-IMÚ

ÚDI

ŘSDČR

SSÚD

geotechnický průzkum 

geoteclinický dozor 

geotechnický monitoring 
Ministerstvo dopravy České republiky 

Ministerstvo dopravy a spojů České re

publiky
Odbor pozemních komunikací MDS ČR 

Ministerstvo pro místní rozvoj České re
publiky
Ministerstvo vnitra České republiky 

Ministerstvo životního prostředí České 
republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky 

Ministerstvo financí České republiky 

Informační systém financování repro
dukce investičního majetku 

Vyšší územně správní celek 
Český báňský úřad 

Český geologický ústav 

Český hydrometeorologický ústav 

Ustav dopravního inženýrství 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Středisko správy a údržby dálnice

3. ROZSAH PŮSOBNOSTI SMĚRNICE

3.1 Směrnice se všeobecně vztahuje na dokumentaci 
staveb pozemních komunikací v působnosti MDS ČR - 

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

3.2 Směrnice v plném znění se vztahuje na dokumenta
ci staveb pro všechny stavby dálnic a silnic a stavební 
a stavebně montážní práce na těch komunikacích, kte
ré jsou ve vlastnictví státu a financované ze státního 
rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních 
organizací nebo za finanční účasti těchto zdrojů. Pro 
stavby a stavební a stavebně montážní práce financo
vané částečně nebo plně z jiných zdrojů lze se souhla
sem MDS ČR - OPK postupovat při zadání 

a vypracování dokumentace staveb způsobem odliš
ným od postupů předepsaných v této směrnici s tím, že 
budou dodrženy podmínky, které stanoví MDS ČR - 
OPK a/nebo RSD pro dálnice a silnice.

3.3 Pro místní komunikace a účelové komunikace, je 
tato směrnice metodickým pokynem. Míra uplatnění 
záleží na uvážení příslušného orgánu obce nebo poža
davcích příslušného stavebního úřadu, který přihléd
ne zejména k místním podmínkám a rozsahu stavby 
nebo prací a k jejímu dopravnímu významu. Jestliže se 
na financování MK nebo účelové komunikace podílí 
stát ve smyslu čl. 3.2, vztahuje se tato směrnice i na do
kumentaci příslušné komunikace.

3.4 Na drobné stavby, stavební úpravy, opravy a udr
žovací práce, které je možno provádět pouze na ohláše
ní stavebnímu úřadu, se vztahuje tato směrnice

v přiměřeném rozsahu. Míru použití určí zadavatel po 
dohodě se stavebním úřadem.

4. působnost Účastníků při zho
tovení DOKUMENTACE STAVBY 
POZEMNÍ KOMUNIKACE

4.1 VŠEOBECNĚ

4.1.1 Na přípravě, zhotovení a projednání dokumen
tace stavby v průběhu jejího zpracování se účastní 
zejména:

a) zadavatel /objednatel dokumentace;

b) zhotovitel dokumentace (projektant);

c) správce PK;

d) třetí osoby, tj. dotčené státní orgány, orgány vyš
ších územních celků a orgány obcí nebo jimi zřízené 
či pověřené organizace hájící obecné zájmy a dotče
né právnické a fyzické osoby;

e) zhotovitel stavby (až při zhotovení RDS).

4.1.2 Základní rámec pro jednání všech účastníků do
kumentační přípravy určují právní předpisy. Výběr 
nej důležitějších právních předpisů z hlediska zhotove
ní dokumentace je uveden v příloze č. 6.

4.1.3 Zadání veřejné zakázky na zhotovení dokumen
tace stavby PK se řídí zákonem č. 199/1994 Sb. věznění 
pozdějších předpisů a platným Metodickým pokynem 
o zadávání veřejných zakázek v oboru pozemních ko
munikací MD ČR.

4.1.4 Podmínky pro zhotovení dokumentace stavby 
PK určují předpisy MDS ČR. Vedle této směrnice to 

jsou VDP-D, TKP-D, OTSKP a Metodický pokyn pro 
vypracování ZDP-D a ZTKP-D.

4.1.5 Pro zajištění jakosti projektových prací platí Me
todický pokyn k rezortnímu systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací (RSJ-PK), oblast2.1.1 Projek
tové práce ve znění pozdějších MP k zavedení RSJ-PK.

4.1.6 Dokumentaci stavby smí zpracovat jen právnic
ká nebo fyzická osoba, která má oprávnění provádět 
projektové práce podle zvláštních předpisů (viz pří
slušná ustanovení stavebního zákona).

4.1.7 Zabezpečení dokumentace stavby místní komuni
kace organizuje a řídí obec na jejímž území se stavba 
nachází.

4.2 PŮSOBNOST ZADAVATELE/OBJEDNATELE 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.2.1 Základní úkoly a povinnosti

Závazný postup zadavatele/objednatele veřejné zakáz
ky, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace stav
by PK, upravuje zákon č. 199/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

4.2.1.2 Činnost zadavatele/objednatele ve vztahu k do

kumentaci stavby zahrnuje zejména:
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a) organizaci a zpracování všech administrativních, 
plánovacích a technických prací potřebných pro 
přípravu zadání zakázky;

b) zajištění zadání zakázky na zhotovení dokumenta
ce stavby PK;

c) uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace 
stavby s vyhraným uchazečem o zakázku;

d) kontrolu, připomínkování a odsouhlasování kon
cepce řešení a konceptu dokumentace stavby;

e) zajištění expertního posouzení koncepce řešení 
stavby a/nebo konceptu dokumentace stavby pro 
vybrané stavby;

í) převzetí dokumentace od zhotovitele a finanční vy
pořádání zakázky.

4.2.1.3 Zadavatel/objednatel dokumentace postupuje 
ve shodě s touto směrnicí a interními předpisy pro za
jištění dokumentace (pokud existují) s respektováním 
příslušných právních a technických předpisů.

4.2.2 Přípravné administrativní a technické práce 

Zadání veřejné zakázky na zhotovení dokumentace vy
žaduje, aby její zadavatel/objednatel zajistil přípravu, 
která zahrnuje přípravnou dokumentaci, potřebná 
projednání, rozhodnutí a zabezpečení podkladů pro 
zadávací dokumentaci zakázky. V závislosti na stupni 
dokumentace a rozsahu stavby se jedná zejména o:

a) vypracování investičního záměru ve smyslu „Zásad 
pro poskytování a čerpání prostředků státního roz
počtu určených na pořizování, technická zhodno
cení, opravy a udržování investičního majetku“ 
(MF čj. 113/43850/1998) a jeho předložení správci 
programu ke schválení a registraci akce 
v ISFRIM-MF ČR;

h) rozhodnutí, které podklady a průzkumy pro vy
pracování dokumentace stavby budou zajištěny za
davatelem/objednatelem a které zajistí zhotovitel 
dokumentace v rámci zakázky (zaměření, dopravní 
průzkum, geoteehnický průzkum, záborový elabo
rát ap.);

c) zajištění výjimek ze závazných technických norem 
nebo souhlas s odchylným řešením od nezávazných 
ČSN, případně technických předpisů;

d) zjištění, zda předpokládané umístění stavby se na
chází na území s archeologickými nálezy a případné 
zajištění archeologického výzkumu ve shodě s usta
noveními zákona č. 20/1987 Sb.;

e) zajištění změny směrné nebo závazné ěásti územně 
plánovací dokumentace v souladu se zákonem 
č. 50/1976 ve znění pozdějších předpisů a vyhláš
kou č. 131/1998 Sb. v případě, že nelze nebo je ne
vhodné umístit stavbu v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací;

f) projednání s příslušným stavebním úřadem:

— případné sloučení územního a stavebního řízení,
- omezení obsahu a rozsahu dokumentace pro jed

noduchou stavbu;

g) projednání s příslušným silničním správním úřa
dem:

- návrhová období neurčená nebo odlišná od 
ustanovení ČSN, případně TKP-D,

— požadavky na životnost stavby nebo jejich částí, 
která není určena příslušnými předpisy;

h) projednání s příslušným orgánem ochrany životní
ho prostředí:

- hranice zájmového území pro vyhledávací studii, 
případně technickou studii,

— rozsah požadované dokumentace o posouzení 
účinku stavby na ŽP pro stavby, pro které není 
posouzení předepsáno zákonem č. 244/1992 Sb. 
(redukce obsahu dokumentace uvedené v příloze 
č. 3 zákona);

i) vymezení zájmové oblasti stavby, určení metodiky 
ekologického posouzení variant;

j) rozhodnutí o provedení expertizy dokumentace 
a způsobu jeho zajištění.

4.2.3 Zadání zakázky

4.2.3.1 Příprava zadání zakázky na zhotovení doku
mentace, zahrnuje zejména:

a) určení způsobu zadání zakázky;

b) vypracování podkladů potřebných pro zadání za
kázky, tj. soutěžních podmínek nebo výzvy více zá
jemcům, případně jednomu zájemci a zadávací 
dokumentaci.

Podle rozsahu a charakteru zakázky zadávané veřej
nou obchodní soutěží nebo výzvou více zájemcům se 
doplní povinné soutěžní podmínky o případné další 
(nepovinné) podmínky podle MP k zákonu o zadávání 
veřejných zakázek v oboru PK a podmínky dle MP
k RSJ-PK.

Pro všechny způsoby zadání zakázky zajistí zadava
tel/objednatel zadávací dokumentaci, která jedno

značně určí předmět zakázky a poskytne souhrn 
údajů, informací a dokumentů nezbytných pro vypra
cování nabídky. Zadávací dokumentaci tvoří přede
vším VDP-D, ZDP-D, TKP-D a ZTKP-D, předchozí 
stupeň dokumentace (pokud existuje). ZDP-D 
a ZTKP-D se vypracují ve shodě s Metodickým poky
nem pro vypracování ZDP-D a ZTKP-D, MDS ČR. 

Zadavatel/objednatel zajistí, pokud je to účelné, 
u všech stupňů dokumentace kontinuitu projektového 
řešení mezi předcházejícím a následným (řešeným) 
stupněm dokumentace. Minimálním požadavkem na 
zajištění účasti projektanta předcházejícího stupně 
dokumentace na následné dokumentaci je jeho stano
visko k případným návrhům změn v následné doku

mentaci.

Zadavatel/objednatel dokumentace zajistí smluvně, 
aby zhotovitel následné dokumentace zajistil toto sta
novisko, projednal ho se zadavatelem/objednatelem 
a zařadil dokument do dokladové části dokumentace. 
Vypracování DSP a DZS téže stavby se zadá stejnému 
zhotoviteli. Zadavatel/objednatel stavby zajistí smluv
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ně přiměřenou účast zhotovitele DZS na technické 
kontrole RDS, pokud zhotovitel DZS není pověřen 
zhotovitelem stavby vypracováním RDS.

4.2.3.2 Zadávací dokumentaci zakázky zpracuje zada
vatel/objednatel dokumentace, případně zajistí její 
celé nebo částečné zpracování externě. Za kvalitu za
dávací dokumentace v obou případech ručí zadava
tel/objednatel.

Zadávací dokumentace musí obsahovat jednoznačné 
a jasně formulované požadavky a výčet podkladů, kte
ré budou poskytnuty zhotoviteli dokumentace.

Lhůta pro zhotovení dokumentace, kterou požaduje 
zadavatel/objednatel dokumentace, musíbýt s přihléd
nutím k povaze požadované dokumentace dostatečně 
dlouhá, aby umožnila kvalitní zpracování dokumenta
ce stavby.

Při výběru nej vhodnější nabídky uchazeče nebo v pří
padě výzvy jednomu zájemci je nezbytné dát důraz na 
záruku kvalitního zpracování dokumentace (na zákla
dě předem sestavených kriterií).

4.2.4 Uzavření smlouvy o dílo

4.2.4.1 S vyhraným (nebo vyzvaným) uchazečem zadá
vacího řízení uzavře zadavatel/objednatel dokumenta
ce smlouvu o dílo (ve smyslu VDP vypracování 
a podepsání souhrnu smluvních dohod) na zhotovení 
dokumentace stavby.

4.2.4.2 Smlouva o dílo musíbýt v souladu s ustanovení
mi obchodního zákoníku.

4.2.4.3 Obsah smlouvy o dílo (případně souhrnu 
smluvních dohod) tvoří oznámení o výběru nejvhod
nější nabídky, nabídka uchazeče, ZDP-D, VDP-D, 
ZTKP-D, TKP-D a případně další dokumenty.

4.2.5 Činnost v průběhu zpracování dokumentace 
stavby

4.2.5.1 S přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby 
a zpracovávanému stupni dokumentace zajistí zadava
tel/objednatel dokumentace odpovídající kontrolu ná
vrhů zhotovitele dokumentace, jejich odsouhlasení 
a převzetí zhotovené dokumentace stavby. Účastní se 

jednání svolaných zhotovitelem dokumentace a v pot
řebných případech zve na tato jednání nadřízený or
gán.

4.2.5.2 Zadavatel/objednatel dokumentace zkontrolu
je a posoudí:

a) plnění požadavků zadávací dokumentace;

b) průběžně, případně v souladu s harmonogramem 
projednání a kontroly dokumentace (který se vy
pracuje pro vybrané stavby), koncepční řešení 
stavby, jejich jednotlivých částí a objektů;

c) koncept dokumentace v termínu podle smlouvy 
o dílo;

d) podle vlastního uvážení kterékoliv návrhy zhotovi
tele dokumentace, které si vyžádá k posouzení. Pro 
tuto mimořádnou kontrolu a posouzení se musí

v ZTKP-D určit časové omezení, aby se zhotovení 
dokumentace nekontrolovatelně nezdržovalo .

4.2.5.3 Pro vybrané stavby, které určují TKP-D, 
zvláštní předpis MDS ČR nebo rozhodnutí statutární

ho orgánu zadavatele, zajistí zadavatel/objednatel do
kumentace expertní posouzení navržené koncepce 
stavby a/nebo konceptu dokumentace. Předmětem ex
pertizy může být buď koncepce celé stavby a/nebo celá 
dokumentace stavby nebo jejich části. 

Zadavatel/objednatel dokumentace seznámí zhotovite
le dokumentace s expertním posouzením, svým stano
viskem k závěrům expertizy a uváží jeho případné 
připomínky a vysvětlení k závěrům expertizy.

4.2.5.4 Zadavatel/objednatel dokumentace překontro
luje dokončený koncept dokumentace s využitím vý
sledků předchozích kontrol, posouzení a odsouhlasení, 
provedených v průběhu zpracování dokumentace, 
včetně případné expertizy. Závěry kontroly konceptu 
dokumentace s případnými požadavky na jeho dopra
cování předá zadavatel písemně zhotoviteli dokumen
tace.

4.2.5.5 Způsob převzetí dokumentace stavby určí za
davatel/objednatel dokumentace v zadávací dokumen
taci zakázky.

4.2.5.6 Zadávací dokumentace zakázky a činnost za
davatele/objednatele v průběhu zpracování dokumen
tace stavby musí (s přihlédnutím ke stupni 
dokumentace) vytvořit podmínky pro to, aby doku
mentace stavby svojí úplností a správností zejména

a) splnila dopravní, technické, ekonomické a estetic
ké požadavky přiměřené povaze stavby, dbala na 
hospodárnost stavby, provozu i údržby a vytvořila 
podmínky pro bezpečnost provozu;

b) vyhovovala požadavkům stavebního zákona, včet
ně požadavku na ochranu přírody a životního pros
tředí a požadavkům dalších příslušných zákonů;

c) umožnila vypracování záborového elaborátu jako 
podkladu pro získání souhlasu s odnětím ZPF a po
zemků určených k plnění funkce lesa a vlastnických 
nebo jiných práv k pozemkům potřebným pro stav
bu;

d) byla akceptovatelnou součástí návrhu na vydání 
územního rozhodnutí (je-li vyžadováno) a žádosti 
o stavební povolení;

e) byla vyhovující součástí zadávací dokumentace pro 
zadání realizace stavby.

4.3 PŮSOBNOST ZHOTOVITELE DOKUMENTACE

4.3.1 Všeobecně

Hlavním úkolem zhotovitele dokumentace v procesu 
výstavby pozemní komunikace je vypracovat doku
mentaci stavby v rozsahu a s náležitostmi určenými 
touto směrnicí a smlouvou o dílo a v souladu s obecně 
závaznými předpisy.
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4.3.2 Zhotovitel dokumentace

4.3.2.1 Zhotovitelem dokumentace smí být právnická 
nebo fyzická osoba, která má oprávnění k projektové 
činnosti v příslušných oborech podle zvláštních před
pisů a splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona 
č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.3.2.2 Zhotovením části dokumentace stavby může 
zhotovitel dokumentace pověřit podzhotovitele bez 
svolení zadavatele, pokud si zadavatel nevyhradí před
chozí souhlas ve smlouvě o dílo.

4.3.2.3 Za činnost, koordinaci návrhů a výsledky prá
ce podzhotovitelň, které si zhotovitel dokumentace na
jal, odpovídá vzhledem k zadavateli/objednateli 
zhotovitel dokumentace.

4.3.2.4 Učastní-li se zhotovení dokumentace více zho
tovitelů dokumentace, koordinaci jejich návrhu zajistí 
zadavatel/objednatel dokumentace nebo jím pověřený 
jeden ze zhotovitelů dokumentace. Práva a povinnosti 
koordinátora se zahrnou do příslušných smluv o dílo.

4.3.2.5 ZhotoveníDUR a DSP mohou vykonávat pouze 
fyzické osoby, které mají oprávnění k výkonu projek
tové činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel dokumentace je povi
nen přizvat odborníky s příslušnou kvalifikací 
a oprávněním k zajišťování činností v různých profe
sích potřebných pro zhotovení dokumentace, není-li 
způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.

4.3.3 Činnost zhotovitele dokumentace

4.3.3.1 Podle vlastního uvážení se zhotovitel dokumen
tace účastní zadávacího řízení za účelem získání veřej
né zakázky na zhotovení dokumentace ve shodě se 
zákonem č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a MP o zadávání veřejných zakázek v oboru pozemních 
komunikací. (MD ČR - OPK, 1996)

4.3.3.2 Zhotovitel dokumentace, jako uchazeč o veřej
nou zakázku, musí splňovat podmínky MP k RSJ - PK 
oblast 2.1.1 Projektové práce ve znění pozdějších MP 
k zavedení RSJ - PK. Zhotovitel/podzhotovitel prů
zkumných příp. diagnostických prací musí splňovat 
podmínky MP k RSJ-PK - oblast 2.1.2 Průzkumné 
a diagnostické práce.

4.3.3.3 Jestliže je nabídka uchazeče o veřejnou zakázku 
vyhrána zadavatelem, vstupuje uchazeč do smluvního 
vztahu (smlouvou o dílo) se zadavatelem/objednatelem 
dokumentace jako zhotovitel dokumentace ve smyslu 
obchodního zákoníku a ve shodě s ustanovením zákona 
č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.3.3.4 Při zpracování dokumentace stavby musí zho
tovitel dokumentace vynaložit péči, odbornost a úsilí 
přiměřené rozsahu a složitosti stavby a postupovat ve 
shodě s touto směrnicí a zadávací dokumentací zakáz
ky.

4.3.3.5 Zhotovitel dokumentace vyhodnotí a využije 
všechny informace, písemnosti, výkresy a průzkumy, 
které mu poskytne zadavatel/ohjednatel jako podkla
dy pro vypracování dokumentace stavby. Dále zajistí,

vyhodnotí a použije podklady a průzkumy, které poža
duje smlouva o dílo. Pokud zjistí v průběhu prací, že je 
nezbytné pro kvalitní zpracování dokumentace a reali
zaci stavby doplnit podklady a průzkumy, je povinen 
na tuto skutečnost upozornit zadavatele/objednatele 
a navrhnout jejich obstarání.

4.3.3.6 Při navrhování stavby sladí zhotovitel doku
mentace územní, dopravní, technické, ekonomické 
a estetické řešení s cílem dosáhnout optimální návrh 
stavby.

4.3.3.7 Stavebně technické řešení stavby navržené 
zhotovitelem dokumentace musí respektovat:

- veřejné zájmy při výstavbě chráněné stavebním zá
konem (§ 47),

— obecné technické požadavky na výstavbu a poža
davky na výrobky pro stavbu stanovené vyhláškou 
č. 137/1998 Sb., vyhláškou č. 104/1997 Sb., záko
nem č. 22/1997 Sb. a nařízeními vlády, kterými se 
stanoví technické požadavky na výrobky.

4.3.3.8 Podklady, průzkumy nebo části zhotovené do
kumentace, které zadavatel/objednatel poskytuje 
uchazeči o zakázku, musí být uchazečem řádně pře
zkoumány s cílem ověřit si jejich úplnost a způsobilost 
pro použití ke zhotovení dokumentace.

4.3.3.9 V průběhu zpracování dokumentace stavby 
projedná zhotovitel dokumentace návrh koncepce ře
šení stavby s objednatelem, dotčenými orgány státní 
správy, VUSC a obcí a případnými dotčenými třetími 
osobami (mimo vlastníky pozemků). Účelem tohoto 
projednání je zjištění připomínek, námitek a souhlasu 
k návrhům, aby dokončená dokumentace byla v soula
du se smlouvou o dílo a zohlednila veřejný zájem 
i opodstatněné individuální zájmy dotčených subjektů 
ve smyslu právních předpisů. Projednání organizuje, 
řídí a dokumentuje zhotovitel dokumentace. 

Projednání konceptu dokumentace se zadavate
lem/objednatelem dokumentace zajistí zhotovitel do
kumentace ve shodě s požadavky zadávací 
dokumentace (ZDP-D nebo ZTKP-D).

4.3.3.10 Zhotovitel dokumentace má právo seznámit se 
s expertizou na jim vypracovanou dokumentaci stavby 
a vyjádřit se k jejím závěrům.

4.3.3.11 Kvalitní zpracování dokumentace stavby za
jistí zhotovitel dokumentace uplatněním systému říze
ní jakosti, kterým prokáže svoji způsobilost jako 
uchazeč o veřejnou zakázku. Kvalita vlastní dokumen
tace stavby musí odpovídat požadavkům této směrnice 
a zadávací dokumentaci zakázky, tj. zejména VDP-D, 
ZDP-D, TKP-D a ZTKP-D. Cílem návrhů dokumenta
ce je plynulý, bezpečný a hospodárný provoz na PK 
a snadná proveditelnost stavby a údržby. Konstrukce 
a práce musí odpovídat ustanovením TKP, případně 
ZTKP.

4.3.3.12 Na základě smlouvy se zadavatelem/objedna
telem vykonává zhotovitel dokumentace autorský do

zor na vypracování změn a doplňků dokumentace pro 
zadání stavby a zhotovení realizační dokumentace,
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které zajišťuje jiný subjekt. Účelem autorského dozoru 

je dodržení technické a architektonické koncepce ur
čené ve výchozí dokumentaci a technická správnost 
a hospodárnost nových návrhů.

4.3.3.13 Zhotovitel dokumentace vykonává nezávislou 
technickou kontrolu na stavbě PK v rámci výkonu sta
vebního dozoru objednatele stavby ve smyslu čl. 37.5 
VDP a případně poradenskou činnost pro výkon sta
vebního dozoru, jestliže je touto činností pověřen za
davatelem/objednatelem stavby.

4.3.3.14 Zhotovitel dokumentace DZS vypracuje RDS, 
je-li tímto smluvně pověřen zhotovitelem stavby.

4.4 PŮSOBNOST SPRÁVCE POZEMNÍ KOMUNI

KACE

4.4.1 Správce pozemní komunikace, který zajišťuje 
majetkovou správu, údržbu a opravy pozemní komu
nikace, je neopomenutelným účastníkem procesu do
kumentační přípravy stavby PK.

4.4.2 Správce pozemní komunikace se účastní zajištění 
dokumentace staveb tím, že:

a) uplatňuje požadavky na zařazování akcí do progra
mu výstavby a přestavby sítě PK;

b) se účastní projednání návrhu koncepce stavby 
v průběhu zhotovení dokumentace ve stupni DÚR, 

DSP a RDS a uplatňuje požadavky majetkového 
správce PK zejména na problematiku dopravních

opatření, údržby, provádění oprav a jejich efektiv
nosti a snadnosti;

c) zajišťuje činnost zadavatele veřejné zakázky a ob
jednatele zhotovení dokumentace pro akce v rámci 
své působnosti a podle pokynů a povolení, která vy
dal jeho nadřízený orgán.

4.5 PŮSOBNOST ZHOTOVITELE STAVBY

4.5.1 Zhotovitel stavby vstupuje do procesu výstavby 
až při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, 
jen výjimečně dříve.

4.5.2 Zhotovitel stavby zpracuje realizační dokumen
taci stavby, která je potřebná pro realizaci stavby ve 
shodě s touto Směrnicí a smlouvou o dílo, a před jejím 
použitím ji předloží zadavateli/objednateli stavby 
(správci stavby) k odsouhlasení. Realizační dokumen
taci může zhotovitel stavby vypracovat sám, pokud má 
příslušná oprávnění k provádění projektových prací, 
nebo zajistí její vypracování u jiného subjektu s opráv
něním pro projektování ve smyslu čl. 4.3.2.

4.5.3 Zhotovením dokumentace skutečného provedení 
pověří zadavatel stavby obvykle zhotovitele stavby. 
Jestliže tuto dokumentaci zhotovuje v odůvodněných 
případech jiná fyzická nebo právnická osoba, pak za
davatel/objednatel musí smluvně zavázat zhotovitele 
stavby k vyhotovení a předání podkladů pro její zpra
cování.
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CAST II
DOKUMENTACE STAVEB 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ



ČÁST II

DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

1. VŠEOBECNĚ

Dokumentace stavby je nutná pro zajištění následují
cích základních úkolů, které je třeba splnit pro zajiště
ní realizace stavby:

a) vyhledání nejvhodnější varianty umístění stavby 
a její koncepční řešení;

b) získání náležitostí požadovaných stavebním záko
nem, tj. územní rozhodnutí o umístění stavby a sta
vební povolení;

c) vyhledání vhodného zhotovitele a smluvní zajištění 
realizace stavby;

d) podrobné řešení konstrukčních, technologických 
a montážních problémů stavby.

2. ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTA

CE STAVBY

2.1 STUPNĚ DOKUMENTACE

S přihlédnutím k úkolům, které řeší dokumentační pří
prava stavby, se člení dokumentace stavby na tyto 
stupně:

a) studie (ST);

b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR);

c) dokumentace pro stavební povolení (DSP);

d) dokumentace pro zadání stavby (DZS);

e) realizační dokumentace stavby (RDS);

f) dokumentace skutečného provedení stavby
(DSPS).

2.2 ROZSAH DOKUMENTAČNÍ PŘÍPRAVY

2.2.1 Vypracování všech stupňů dokumentace, které 
jsou uvedeny v části II., oddíl 2.1, není vždy nutné. 
Rozsah dokumentační přípravy závisí na povaze při
pravované stavby a její složitosti. Studie se zpravidla 
zhotovují pro nové stavby. V případě změny stavby 
(rekonstrukce, modernizace apod.) se studie vypracu
jí, jestliže je třeba vyřešit určité problémy před zadá
ním následných stupňů dokumentace. Je-li územní 
a stavební řízení sloučeno (viz stavební zákon, § 32(3)), 
lze po dohodě s příslušným stavebním úřadem zhotovit 
jednu sloučenou dokumentaci, která má náležitosti 
nutné pro sloučené řízení. Obsah této dokumentace 
určí zadavatel/objednatel ve shodě s požadavky sta
vebního úřadu.

2.2.2 Pro technicky jednoduché stavby lze vypracovat 
zjednodušenou dokumentaci, která vyhoví požadav
kům územního i stavebního řízení a určí postačujícím 
způsobem stavbu pro její zadání. Zjednodušená doku
mentace se připouští i pro stavby, kterými se odstraňu
jí následky havárií a živelných pohrom.

2.2.3 Pro drobné stavby, stavební úpravy/opravy, 
úpravy komunikací a udržovací práce, specifikované 
ve vyhlášce č. 132/1998 Sb. a vyhlášce č. 104/1997 Sb., 
se požadují k ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu 
dokumentace uvedené ve vyhlášce č. 132/1998 Sb. 
v § 10 až § 13. Zjednodušená dokumentace se přikládá 
také k ohlášení obnovení staveb nebo terénních úprav 
do původního stavu před zničením živelnou pohromou 
nebo náhlou havárií (obsah viz část II, kapitolu 7 této 
směrnice).

3. STUDIE (ST)

3.1 VŠEOBECNĚ

3.1.1 Základní okruhy problémů, které je třeba řešit 
v rámci přípravy realizace stavby zpracováním studie, 
jsou:

a) umístění stavby, tj. vyhledání vhodné (všeobecně 
přijatelné) polohy trasy pozemní komunikace poža
dovaných parametrů, včetně umístění odpočívek 
a zařízení pro výkon údržby;

b) prověření proveditelnosti a účelnosti uvažované 
stavby pozemní komunikace s uvážením všech roz
hodujících hledisek, tj. zejména hledisek doprav
ních, technických, ekonomických a ekologických;

c) podrobnější řešení technické problematiky stavby 
při respektování ostatních základních hledisek, 
které mají vliv na technické řešení;

d) způsob finančního zajištění stavby v případě, že 
potřebné finance nebo jejich část nelze zajistit 
z prostředků státního rozpočtu, fondů, rozpočtů 
okresních úřadů nebo rozpočtů obcí, případně je
jich kombinací;

e) určení výhledových dopravně inženýrských údajů, 
které nelze zjistit na základě soustavně sledované 
dopravní situace (sčítání dopravy) a očekávaného 
vývoje dopravy.

Uvedené okruhy problémů se mohou pro zadání studie 
sdružovat, kombinovat nebo členit podle potřeb pří
pravy určité stavby s ohledem na rozsah a složitost 
stavby a problematiku, kterou je třeba řešit.

Druhy studií:

- vyhledávací studie,
- studie proveditelnosti a účelnosti (feasibility study, 

předinvestiční studie),
- technická studie,
- studie finančního zajištění stavby PK,
- dopravní studie.

3.1.2 Zadávací dokumentaci zajišťuje zadavatel/ob
jednatel studie. V této dokumentaci musí být určen 
předmět studie, specifikace problémů, které je třeba 
vyřešit a dále informace o známých skutečnostech tý
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kajících se řešení, požadavky na formu a obsah studie, 
případně způsob jejího projednání. Základními doku
menty zadávací dokumentace jsou YDP-D, ZDP-D, 
TKP-D a ZTKP-D.

3.1.3 Při zpracování studie uplatní zhotovitel doku

mentace:

- zadávací dokumentaci,
- převzaté výchozí podklady,
- výsledky vlastního sběru dat a průzkumů,
- mapové podklady, fotografie a podobné materiály,
- předchozí dokumentaci mající vztah k řešeným 

problémům,
- příslušné právní a technické předpisy (včetně této 

Směrnice) a technické normy.

3.1.4 Zhotovitel studie j e povinen řešit problémy studie 
zpracováním variant, jejich vzájemným porovnáním 
a doporučením vhodné varianty.

3.1.5 V průběhu zpracování studie proj edná její zhoto
vitel navržená řešení s objednatelem, státními orgány 
a vlastníky nebo správci vybavení území mající vý
znamný vztah k řešenému problému pozemní komuni
kace. Koncept studie předloží zhotovitel studie 
objednateli ke kontrole a připomínkám ve shodě s usta
noveními smlouvy o dílo. Připomínky objednatele 
a případně výsledky expertizy jsou podkladem pro vy
pracování konečné verze studie.

3.1.6 Vyhodnocení výsledků studie provede zadava
tel/objednatel. Na základě hodnocení zhotovitele stu
die, závěrů případné expertizy a vlastního posouzení 
rozhodne, která z variant se přijímá jako vhodné řeše
ní nebo zda je třeba prostudovat další možnosti.

3.1.7 Údaje získané studiemi použije zadavatel/objed

natel dokumentace k vypracování „Investičního zámě
ru“ jehož schválení je podmínkou zpracování DUR 
a DSP a registrace akce v ISFRIM.

3.2 VYHLEDÁVACÍ STUDIE (VST)

3.2.1 Všeobecně

3.2.1.1 Účelem vyhledávací studie je prozkoumání záj

mového území předmětné PK s cílem vyhledat vhodnou 
variantu umístění PK.

3.2.1.2 S ohledem na důležitost vlivu životního pros
tředí a jeho ochrany na umístění stavby PK, je nezbyt
né klást důraz na toto hledisko při výběru vhodných 
variant polohy trasy. Zejména u rozsáhlejších staveb 
PK a v oblastech citlivých z hlediska životního prostře
dí ochrana životního prostředí zásadním způsobem 
ovlivňuje umístění PK. Proto součástí procesu hledání 
přijatelné polohy stavby je vymezení problémů z hle
diska životního prostředí a jejich vyhodnocení s použi
tím stanovené metody ekologického posouzení.

3.2.1.3 Zájmové území určí zadavatel/objednatel stu
die s přihlédnutím k požadovanou dopravní funkci na
vrhované PK, jejím technickým parametrům 
a místním podmínkám. Hranice zájmového území pro
jedná zadavatel/objednatel studie s MŽP CR.

3.2.1.4 Účelem vyhodnocení zájmového území z hledis
ka ŽP je vyhledání průchozích koridorů pro vedení 

trasy PK a určení ekologických podmínek v těchto ko
ridorech a jejich vzájemné porovnání.

Metodika a rozsah zpracování vyhodnocení se zvolí 
s přihlédnutím k požadavkům MŽP CR a příslušného 
referátu ŽP Okresního úřadu a složitosti a rozmanitos
ti problematiky ŽP v zájmovém území.

Vyhodnocení je nezbytným a aktivním prvkem v pro
cesu vyhledání vhodné varianty trasy, která má res
pektovat jak hledisko dopravní, technické 
a ekonomické tak i hledisko ochrany ZP. Z tohoto dů
vodu je nutné zpracovávat vyhledávací studii a součas
ně vyhodnocení z hlediska ochrany ZP ve vzájemné 
koordinaci.

3.2.2 Metodologie

3.2.2.1 Pro vyhledání trasy PK se použije proces, při 
kterém se postupně upřesňuje poloha trasy a který ob
sahuje tyto základní kroky:

a) vymezení zájmového území;

b) vyhledání průchozích koridorů z hlediska životní
ho prostředí;

c) návrh vedení jednotlivých variant s ohledem na cit
livost území z hlediska životního prostředí, dosaže
ní požadovaných technických parametrů, 
dopravní funkci PK a ekonomické problematiky;

d) vyhodnocení variant z pohledu životního prostředí 
metodou ekologického posouzení, výběr varianty 
nebo variant pro další stupeň dokumentace a pro
jednání s příslušnými orgány státní správy;

e) u rozsáhlých a technicky složitých staveb se výběr 
vhodné varianty provede multikriteriálním hodno
cením, ve kterém se vedle vlivu jednotlivých variant 
na ŽP, posuzují zejména dopravní, technická, ur

banistická, ekonomická a sociologická hlediska. 
Toto hodnocení se provede podle platného předpi
su MDS CR pro hodnocení variant tras pozemních 
komunikací.

3.2.2.2 Součástí závěrů vyhledávací studie je doporu
čení podrobných průzkumů pro následné stupně doku
mentace, např. geotechnický, hydrogeologický, 
biologický, báňský průzkum a archeologický výzkum.

3.2.3 Podklady pro vypracování vyhledávací stu
die a posouzení z hlediska ochrany ŽP

3.2.3.1 Zadávací dokumentace

Tato dokumentace zahrnuje VDP-D, ZDP-D 
a TKP-D, případně ZTKP-D a další dokumenty. 
VDP-D a TKP-D se nepředávají; požaduje se, aby tyto 
obecné předpisy zhotovitel dokumentace vlastnil.

Pro zpracování ZDP-D a/nebo ZTKP-D platí MP k se
stavení ZDP-D a ZTKP-D.

V ZDP-D ahiebo ZTKP-D se uvedou následující údaje 
odpovídající jmenovité studii:
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1) Stavba: -název,

-místo (obec, okres, VUSC),

- katastrálni území.

(2) Zadavatel!objednatel studie:

- název,

- adresa,

- odpovědný zástupce,

- způsob zadání.

II. určení studie

(1) Druh studie: - vyhledávací studie

(2) Předmět studie: - kategorie PK (podle zákona
oPK),

- návrhová kategorie (podle
ČSN),

- další charakteristiky (např.
E silnice).

(3) Určení zájmové oblasti studie:

- začátek a konec trasy,

- doporučená nebo určená prů
chozí místa,

-popis hranice oblasti nebo od
kaz na její zobrazení na situ
ačním výkrese,

- další určení nebo omezení.

(4) Charakteristiky území:

- extravilán (území rovinaté, 
parkovité, horské),

- intravilán (typ a hustota zá
stavby),

-jiné důležité orientační údaje.

(5) Rozsah studie: - požadovaný počet variant
(minimální počet, všechny re
álné varianty apod.),

- požadavek na omezení rozsa
hu složitých a nákladných ob
jektů (např. dlouhé mosty, 
tunely),

- multikriteriální hodnocení 

variant.

(6) Požadovaná metodika ekologického posouzení

(7) Dopravně inženýrské informace

(8) Informace o předchozích studiích nebo jiné vý
chozí dokumentaci

(9) Případné požadavky státních orgánů (existují-li)

(10) Specifické požadavky zadavatele!objednatele
studie

3.2.3.2 Podklady zajišťované obvykle zhotovitelem 

studie jsou zejména:

(1) územně plánovací podklady a územně plánovací 
dokumentace;

(2) archivní materiály k ZP;

(3) výsledky terénního průzkumu;

(4) mapové podklady v měřítku přiměřeném rozsahu 
studovaného území, obvykle od 1 : 10 000 do 
1 : 50 000.

3.2.4 Obsah vyhledávací studie 

Vyhledávací studie se člení takto:

— A. Průvodní zpráva
— B. Výkresy
— C. Doklady

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Průvodní zpráva vyhledávací studie má obsaho

vat zejména:

(1.) IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba - podle zadávací dokumentace

(1.2) Zadavatel!objednatel - podle zadávací doku

mentace

(1.3) Zhotovitel studie

(2.) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

— Vztah k programu rozvoje sítě komunikací;
— účel studie a sledované cíle;
— potřebnost a naléhavost stavby.

(3.) ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

— Začátek a konec stavby;
— vymezené území pro návrh reálných variant;
— průchodné koridory (vyhodnocení z pohledu ZP, 

členitost terénu, zastavěná území, problémová úze
mí apocl.);

— požadovaná nebo vhodná průchozí místa.

(4.) VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT

— Kategorie a návrhová kategorie předmětné PK, 
případně její další charakteristiky;

— související nebo dotčené PK a/nebo dráhy (určující 
návrhové prvky);

— mosty a tunely (návrhová rychlost, prostorové 
uspořádání, jiné požadavky);

— požadavky na obslužné dopravní zařízení (odpo- 
čívky, celnice, SSÜD apocl.);

— dopravně inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, 
výhledové intenzity);

— geotechnické údaje.

(5.) CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
JEJICH VLIVŮ NA NÁVRH VARIANT TRAS

— Citlivost území průchozích koridorů z hlediska ZP;

— členitost terénu;
— současné a budoucí využití území (zástavba, sítě 

PK, dráhy, clůlníčinnost, důležité inženýrské sítě);
— významná ochranná pásma (vodní zdroje, chráně

ná území, ložiska nerostů apocl.);
— geotechnické poměry.

(6.) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT

(6.1) Geometrie tras
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— Posouzení hodnoty jednotlivých tras z hlediska ob
louků, přímek, sklonů, jejich vzájemných vztahů 
a celkové délky.

(6.2) Křižovatky

— Zdůvodnění návrhu;
— druh, umístění, počet.

(6.3) Mosty, tunely, galerie, opěrné zdi

— Zdůvodnění návrhu;
— umístění, počet, délky

(6.4) Obslužná zařízení

— Umístění, předpokládaná kapacita zařízení, poža
davky na plochy.

(6.5) Vybavení území

— Nároky na přeložky a úpravy souvisejících poze
mních komunikací, drah, inženýrských sítí a vodo
tečí, demolice, zásahy do důležitých ochranných 
pásem.

(6.6) Realizace stavby

— Všeobecná problematika realizace stavby.

(7.) HODNOCENÍ VARIANT TRAS

(7.1) Pro velké a složité stavby PK se postupuje pod
le platného předpisu MDS ČR pro hodnocení 

variant tras PK.

(7.2) V jednodušších případech se připouští ohodno
tit jednotlivé varianty porovnáním alespoň je
jich základních údajů (charakteristik) 
uvedených výše v bodu (6) a odborným posou
zením určit pořadí z technického, dopravního 
a ekonomického hlediska.

(7.3) Výsledné hodnocení jednotlivých variant musí 
zahrnout problematiku ZP řešenou metodou 
ekologického posouzení.

(8.) ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

— Souhrn studované problematiky a jejího řešení;
— doporučení vhodné varianty nebo více variant;
— doporučení podrobných průzkumů pro další stupně 

dokumentace.

B. VÝKRESY

(1.) PŘEHLEDNÁ SITUACE

— Podkladem je mapa krajinářského vyhodnocení 
(syntetická mapa);

— měřítko odpovídající rozloze studovaného území 
a složitosti problematiky ZP, obvykle 1 : 10 000 až 

100 000;
— obsahuje zákres hranic zájmového území, směrové

ho vedení tras, ploch pro křižovatky a obslužná za
řízení.

(2.) SITUACE VARIANT

— Jako podklad se použije mapa pro extravilán ob
vykle v měřítku 1 :10 000 - 1 :100 000 a pro intravi
lán v měřítku 1 : 5 000 - 1 : 25 000;

— obsahuje zákres osy navržené varianty s udáním 
základních návrhových prvků, umístění a druh kři

žovatek, vymezení ploch s určením účelu pro obsluž
ná zařízení a označení nebo schéma příčného 
uspořádání PK.

(3.) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT

— Měřítko délek obvykle shodné s měřítkem situace 
varianty;

-pro zobrazení výškových poměrů se použije vhodné 
převýšení, obvykle 1 : 10.

Poznámky:
1) V případech, kdy to bude vhodné, je mož
né sloučit výkres „Přehledná situace“ a “Si
tuace variant“ clo jednoho výkresu.
2) Připouští se zobrazení situace 
a podélného profilu varianty na společném 
výkrese.

C. DOKLADY
— Soubor písem ných záznamů o projedná vání, vyjád

ření a získaných podkladových údajů;
— možno zařadit do průvodní zprávy.

3.3 STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 
- PŘEDINVESTIČNÍ STUDIE (STPÚ)

3.3.1 Všeobecně

3.3.1.1 Jestliže je potřebné posoudit uvažovanou stav
bu PK z celkového pohledu, tj. ujistit se zejména, že 
stavba

— je umřstitelná do zájmového území;
- je realizovatelná s přijatelnými technickými para

metry;
— může splnit požadovaný dopravní účel;
- bude mít přijatelný vliv na životní prostředí;

- přispěje k rozvoji státu a/nebo regionu či obce;
- vyhovuje sociologickým hlediskům;
- bude ekonomicky přijatelná z hlediska nákladů 

a přínosů;
— má potřebné prioritní postavení;
- je realizovatelná z hlediska financování; 

vypracuje se studie proveditelnosti a účelnosti.

3.3.1.2 Proveditelnost stavby se ověří zjištěním prů
chodnosti trasy zájmovým územím, možností technic
kého řešení požadovaných parametrů a dosažitelností 
potřebných financí. Průchodnost zájmového území se 
posoudí z hlediska ochrany ZP. Zpracování technic
kých návrhů se provede na úrovni vyhledávací studie. 
Možnost financování se ověří s použitím zásad uvede
ných v oddíle 3.5.

3.3.1.3 Účelnost stavby se zjistí zejména prokázáním 
jejího dopravního účelu, společenského přínosu, prio
ritního postavení a její ekonomické efektivity.

3.3.1.4 Souhrnné posouzení musí vycházet z výsledků 
multikriteriálnílio posouzení variant a zahrne v přípa
dě potřeby i problematiku financování stavby z hledis
ka zdrojů, potřebného toku finančních prostředků 
a návratnosti vložených financí.
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3.3.1.5 Rozsah a požadované podrobnosti studie a me
todiku posouzení variant určí její zadavatel/objedna
tel.

3.3.2 Metodologie

3.3.2.1 Technická část STPU, která obsahuje umístění 
variant v území a jejich technický návrh, se vypracuje 
v rozsahu, který odpovídá vyhledávací studii. Tato 
část studie slouží k ověření proveditelnosti stavby.

3.3.2.2 Pro posouzení účelnosti stavby se pro jednotli
vé varianty určí charakteristiky, které jsou potřebné 
pro porovnání zejména z hledisek dopravních, ekono
mické efektivity, ochrany ŽP a sociologické problema

tiky. Druh a rozsah charakteristik závisí na metodě 
multikriteriálního posouzení, která se použije pro vy
hodnocení.

3.3.2.3 Porovnáním všech variant metodou multikrite
riálního posouzení se vyhodnotí varianta, která nejlé
pe vyhovuje z celkového hlediska.

3.3.3 Podklady pro vypracování STPÚ

3.3.3.1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje především VDP-D, 
ZDP-D, TKP-D a případně ZTKP-D. Dalšími výchozí
mi podklady mohou být i předchozí studie a jiné doku
mentace, např. vyhledávací studie, dopravní studie, 
studie z oblasti ochrany životního prostředí apod., kte
ré zajistil zadavatel/objednatel v předstihu.

Pro zpracování ZDP-D a/nebo ZTKP-D platí MP k se
stavení ZDP-D a ZTKP-D.

V ZDP-D alnebo v ZTKP-D se uvedou údaje vztažené 
k předmětné studii v rozsahu uvedeném pro vyhledá
vací studii (viz čl. 3.2.3.1) doplněném o specifická 
data potřebná k zadání STPU, např.:

— požadovaný rozsah multikriteriálního hodnocení 

variant,
— specifikace aspektů hodnocení, které není třeba 

uvažovat,
— specifikace aspektů studie, na které objednatel kla

de důraz,
— požadavek na etapizaci, členění souboru sta veb na 

jednotlivé stavby, členění stavby na úseky,
— požadavek na vypracování dopravní studie,
— další požadavky,
— podklady, které má zadavatel/objednatel k dispozi

ci a které předá zhotoviteli dokumentace.

3.3.3.2 Podklady zajišťované obvykle zhotovitelem studie 
jsou zejména:

(1) územně plánovací podklady a územně plánovací 
dokumentace;

(2) mapové podklady přiměřeného měřítka;

(3) dopravně inženýrské podklady;

(4) výsledky terénního průzkumu;

(5) archivní materiály k ŽP, případně studie ŽP;

(6) podklady pro ekonomické posouzení variant;

(7) podklady pro sociologické posouzení variant.

3.3.4 Obsah studie proveditelnosti a účelnosti 
(předinvestiční studie)

Tato studie má tyto části:

A) Průvodní zpráva

B) Výkresy

C) Podklady a průzkumy

D) Doklady

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Úvodní část průvodní zprávy, tj. (1) Identifikační 
údaje, (2) Zdůvodnění studie, (3) Zájmové území, (4) 
Výchozí údaje pro návrh variant a (5) Charakteristi
ky území, má v zásadě stejný obsah jako příslušná část 
průvodní zprávy vyhledávací studie. Další odstavec 
(6) Základní charakteristiky variant (podle vyhledá
vací studie) se doplní o údaje pro ekonomické posouze
ní a chybějící kritéria multikriteriálního hodnocení 
variant (např. rozhodující objemy prací, zvláštní 
technologie, zásadní problémy ZP a organizace vý
stavby).

Do obsahu průvodní zprávy se dále zahrne:

(7.) DOPRAVNÍ PROBLEMATIKA VARIANT

— Dopravní obslužnost,
— intenzity dopravy,
— dopravní model a vstupní údaje.

(8.) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

— Výsledky ekologického posouzení tras PK,
— hluk z dopravy,
— znečištění ovzduší,
— ochrana podzemních vod a vodních toků.

(9.) EKONOMICKÉ POSOUZENÍ

— Úvodní údaje, použitá metodologie,
— náklady na realizaci (příprava, stavební náklady, 

údržba),
— přínosy stavby (časové úspory, úspory jízdních ná

kladů),
— vyhodnocení ekonomické efektivnosti.

(10.) MULTIKRITERIALNÍ HODNOCENÍ VARI

ANT

— Použitá metodika,
— výsledky hodnocení.

(11.) SOUHRNNÉ POSOUZENÍ VARIANTA DO
PORUČENÍ

— Výsledné hodnocení variant,
— doporučená varianta (varianty),
— závěr studie.

B. VÝKRESY

(1.) PŘEHLEDNÁ SITUACE

— Mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 
1 : 50 000 až 1 : 200 000,

— zákres zájmového území studie, případně další po
drobnosti.
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(2.) SITUACE VARIANT

— Varianty se zobrazí na společné situaci nebo jednot
livě,

— mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 
1 : 10 000 až 100 000 (v intravilánu 1 : 5 000 až 
1 : 25 000),

— vyznačení neprůchodných míst z hlediska ZP a os
tatních překážek pro vedení tras PK,

— zákres os variant s vyznačením začátků a konců, 
staničení v km (případně i hm) a určující prvky ob
louků,

— zákres umístění a vzorů křižovatek,
— zákres mostů, tunelů a galérií,
— umístění a označení druhu obslužných zařízení,
— případné hranice stavebních úseků a etap výstav

by,
— označení návrhové kategorie (funkční třídy) nebo 

schéma příčného uspořádání.

(3.) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT

— Měřítko délek obvykle shodné s měřítkem situace,
— pro zobrazení výškových poměrů se použije vhodné 

převýšení, obvykle desetinásobné,
— zákres nivelety, výškového polygonu se základními 

určovacími údaji, schéma mostu a tunelů, křížení 
s PK, vodotečemi a dráhami.

(4.) PŘÍPADNĚ DALŠÍ VÝKRESY A SCHÉMATA 
POTŘEBNÁ PRO OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ 
NEBO TECHNICKÉ PROBLEMATIKY PRO

JEKTU.

Poznámky:
1) Přehlednou situaci je možné uvést formou 
výřezu na situaci variant.
2) Připouští se zobrazení situace a podélné
ho profilu na společném výkrese. V tomto 
případě je nutná další situace se zákresem 
všech variant.

C. PODKLADY A PRŮZKUMY 

(1.) DOPRAVA

— Udaje z existujících zdrojů a jejich vyhodnocení pro 
účely studie nebo

— dopravní studie zajištěná zhotovitelem STPÜ nebo 
výsledky převzaté studie.

(2.) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

— Ekologické posouzení zajištěné zhotovitelem STPÜ 
nebo převzaté,

— posouzení hluku z dopravy a exhalací,
— ochrana vodních toků a podzemních vod.

(3.) NÁKLADY NA STAVBU

Odhad nákladu pro hodnocení variant:

— příprava stavby,
— stavební náklady,
— náklady na údržbu,
— celkové náklady.

(4.) PŘÍNOSY STAVBY

— Určení úspory času a jeho ohodnocení,
— úspory jízdních nákladů,
— ohodnocení snížené nehodovosti,
— případně další celospolečenské přínosy.

(5.) DOKUMENTACE MULTIKRITERIÁLNÍHO 
HODNOCENÍ VARIANT

— Tabulky vstupních údajů,
— referenční katalog kriterií,
— souhrnné hodnoty funkce užitku,
— výsledné preference variant,
— komentář.

(6.) STUDIE FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

(je-li požadována zadávací dokumentací) 

Jestliže stavbu nelze plně financovat z veřejných zdro

jů (rozpočty, fondy), je třeba zjistit možnosti a pod
mínky jejího financování z jiných zdrojů, aby se 
prokázala proveditelnost stavby i z tohoto hlediska. 
Podrobnosti viz oddíl 3.6 této směrnice.

D. DOKLADY
Soubor záznamů o projednání, vyjádření státních 
a/nebo obecních orgánů a dalších dokladů.

3.4 TECHNICKÁ STUDIE (TST)

3.4.1 Všeobecně

3.4.1.1 Technická studie řeší základní dopravní, tech
nické, architektonické a stavebně ekonomické problé
my stavby PK. Obsah a rozsah technické studie závisí 
na charakteru zamýšlené stavby, tj. zejména na její 
technické složitosti a velikosti.

3.4.1.2 Je-li poloha stavby PK podložena schválenou 
územně plánovací dokumentací, stavební uzávěrou, 
vyhledávací studií, případně určena jiným způsobem, 
je předmětem technické studie jedna trasa s případný
mi místními krátkými alternativami. Pokud se požadu
je technická studie, která má řešit také vyhledávání 
vhodné polohy trasy, je třeba sledovat všechny reálné 
varianty a vyhodnotit všeobecně přijatelné řešení.

3.4.1.3 Jsou-li součástí stavby významné objekty, ze
jména dlouhé a konstrukčně složité mosty a/nebo tune
ly nebo zadává-li se samostatná studie mostu nebo 
tunelu, postupuje se při vypracování technické studie 
těchto objektů ve shodě s čl. 3.4.3.3 nebo 3.4.3.4 této 
směrnice.

3.4.1.4 V případě, že studie bude předkládána veřej
nosti k prezentaci záměru a zjištění připomínek, je tře
ba zajistit zpracování vybraných příloh tak, aby byly 
pro veřejnost srozumitelné a názorné, případně zajis
tit vypracování modelové a/nebo audiovizuální doku

mentace.

3.4.1.5 Současně s technickou studií se vypracuje do
kumentace o hodnocení vlivu stavby na životní pros
tředí. Základní technická problematika stavby 
a problematika ochrany životního prostředí se navzá
jem prolínají a ovlivňují. Musí se proto řešit společně
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a výsledky vzájemně koordinovat. Technická studie 
musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožnila 
vypracování dokumentace podle zákona 
č. 244/1992 Sb.

3.4.1.6 U zvlášť významných staveb je vhodné technic
kou studii doplnit nebo výjimečně nahradit architekto
nickou soutěží (podle zákona ě. 199/1994 Sh.) 
v souladu se soutěžním řádem CKAIT.

3.4.2 Podklady pro vypracování technické studie

3.4.2.1 Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace, kterou zajišťuje zadavatel/ob
jednatel studie, zahrnuje VDP-D, ZDP-D, TKP-D 
a ZTKP-D (VDP-D a TKP-D se nepředávají, požaduje 
se, aby je zhotovitel dokumentace vlastnil).
Pro zpracování ZDP-D a/neboj ZTKP-D platí MP k se

stavení ZDP-D a ZTKP-D.

V ZDP-D a/nebo ZTKP-D se uvedou následující údaje 
a informace odpovídající předmětné studii:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1) Stavba

(2) Zadavatel/objednatel studie 

(podrobnosti viz čl. 3.2.3.1)

II. VRČENÍ STUDIE

(1) Druh studie: - technická studie

(2) Předmět studie: - kategorie PK (podle zákona

oPK),

- návrhová kategorie (podle
ČSN),

- další charakteristiky (např.

E silnice).

(3) Zájmová oblast studie:

- začátek a konec trasy,

- doporučené nebo určené prů
chozí body,

- popis hranice zájmové oblasti 
nebo odkaz na její vymezení 
na situačním výkrese, pří
padně odkaz na výsledky vy
hledávací studie,

- další určení nebo omezení.

(4) Účel a cíle studie: - územní ochrana trasy,

- podklad pro následnou doku
mentaci stavby,

- vyřešení specifických doprav
ních a technických problémů.

(5) Rozsah studie: - požadovaný počet variant
trasy (např. minimální počet, 
všechny reálné varianty, ur
čený koridor),

- požadavky na druh křižova

tek,

- předpoklady pro uvažování 
velkých objektů (mosty, tune

ly)-
(6) Charakteristiky území:

- extravilán (rovina, pahorka

tina, hory),

- intravilán (druh a hustota 
zástavby),

-jiné důležité orientační infor

mace.

(7) Podklady, které poskytne zadavatel/objednatel
studie (viz čl. 3.4.2.2).

(8) Zvláštní požadavky a inform ace

3.4.2.2 Další podklady a informace, zejména:

(1) Územně plánovací podklady nebo územně plánova

cí dokumentace;

(2) Vyhledávací studie nebo studie proveditelnosti 
a účelnosti (je-li zpracována);

(3) Mapové podklady
- extravilán 1 : 5 000 - 1 : 10 000
- intravilán 1 : 1 000 -1:2 000;

(4) Souvisící data, průzkumy a studie:

a) dopravně inženýrské údaje;

b) rešerše a orientační (případně vyhledávací) geo- 
technický průzkum (TP 76);

c) klimatologický průzkum;

d) informace o možnosti výskytu bludných 
proudů;

e) doplňkové studie - např.:

— dopravní,
- hydrotechnická,
— architektonická,
— urbanistická;

f) výsledky koordinace technické problematiky 
a problematiky ochrany životního prostředí.

Podklady a informace, které poskytne zadavatel/ob- 
jednatel zhotoviteli dokumentace, se uvedou v ZDP-D 
nebo ZTKP-D. Ostatní potřebné podklady a informace 
si zajistí zhotovitel dokumentace.

3.4.3 Obsah technické studie

3.4.3.1 Technická studie PK má obecně tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

C. Souvisící dokumentace

D. Doklady

Obsah studie může mít určité odlišnosti, jestliže hlav
ním předmětem (stavebním objektem) není PK ale 
mostní objekt nebo tunelový objekt.

3.4.3.2 Hlavním objektem technické studie je PK 

Základní náležitosti:
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tato písemná část technické studie má obsahovat ze
jména:

(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba - podle zadávací dokumentace

(1.2) Zadavateli objednatel - podle zadávací doku

mentace

(1.3) Zhotovitel studie

— Název, sídlo, IČO,

— zpracovatelský útvar,
— zpracovatelé (MP, HIP, ZP, specialisté),
— podzhotovitelé.

(2.) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

— Vztah k programu rozvoje sítě PK,
— účel a cíle studie (předpokládané využití),
— potřebnost a naléhavost stavby.

(3.) STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI

— Začátek a konec stavby,
— vymezení území pro hledání reálných variant,
— vhodná nebo požadovaná průchozí místa,
— průchodné koridory (členitost území, zástavba, 

problémová území z hlediska ZP, chráněné oblasti, 
základní vybavenost území apod.).

(4.) VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT

— Kategorie, třída, označení a návrhová kategorie 
PK,

— charakteristiky souvisejících a dotčených PK,
— charakteristiky dotčených drah,
— návrhové prvky mostů a tunelů, jejich prostorové 

uspořádání,
— požadavky na křižovatky a obslužná zařízení (od

počinky, celnice, střediska údržby apod.),
— dopravně inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, 

výhledové intenzity, kapacitní posouzení),
— výsledky podkladových studií (architektonická, ur

banistická, hydrotechnická apod.).

(5.) CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ

Charakteristiky území z hlediska jejich vlivů na návrh 

variant:

— členitost území,
— ložiska nerostů, hornická činnost,
— geotechnické a inženýrsko geologické údaje,
— hydrologické a meteorologické charakteristiky,

— současné a budoucí využití a vybavení území (zá
stavba, ZPF, rekreace, sítě PK, dráhy, důležitá in
ženýrská vedení apod.),

— ochranná pásma (vodnízdroje, dopravní systémy, 
důležitá vedení),

— chráněná území,
— citlivost území z hlediska ZP a ochrany krajiny.

(6.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT

Přehledná sestava rozhodujících charakteristik jed
notlivých variant, zejména:

(6.1) Směrové a výškové řešení tras

— Posouzení hodnoty tras z hlediska navržených para
metrů, jejich vzájemných vztahů a celkových délek.

(6.2) Křižovatky

— Umístění,
— vzdálenosti,
— počet jednotlivých druhů.

(6.3) Mostní objekty, tunelové objekty

— Zdůvodnění pro návrh,

— umístění,
— základní konstrukční řešení,
— druhy a jejich počty,
— délky, případně plochy,
— zvláštní nároky.

(6.4) Obslužná zařízení

— Umístění,
— rozsah a kapacita,
— počty podle druhů.

(6.5) Nároky na úpravy a přeložky souvisejících po
zemních komunikací

— Zdůvodnění,

— umístění,
— druhy a jejich rozsah.

(6.6) Podmiňující předpoklady

— Rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a jiná zásadní 
opatření k uvolnění staveniště,

— vyvolaná investice,
— demolice velkého rozsahu.

(6.7) Bilance základních výměr

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

staveniště.

(6.8) Zábory půdy

Problematika trvalého a dočasného záboru ZPF, po
zemků určených k funkci lesa a ostatních ploch.

(6.9) ZP a krajina

Opatření na ochranu ZP a krajiny.

(6.10) Organizace výstavby

Přehled zásadních problémů ve vztahu k realizaci za
mýšlené stavby a jejich možné řešení.

(6.11) Průzkumy

Požadavky na zajištění průzkumů pro následnou do
kumentaci.

(6.12) Náklady

Odhad stavebních nákladů.

(7.) CELKOVÉ POSOUZENÍ

(7.1) Provede se celkové posouzení uvažované trasy.

(7.2) Pokud se technická studie zabývá i vyhledáním 
nejvhodnějším umístěním PK, provede se hod

nocení variant podle Metodického pokynu MD 
CR - Hodnocení variant tras pozemních komu
nikací z technického, dopravního a ekonomic-
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kého hlediska (1995) a v průvodní zprávě se 
uvedou výsledky.

(8.) EXPERTIZA

— Závěry případné expertizy zadavatele! objednatele,
— stanovisko zhotovitele studie k závěrům expertizy.

(9.) ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Celkové zhodnocení studie, doporučení výsledné tra
sy, návrh na provedení průzkumu pro následnou do
kumentaci.

B. VÝKRESY

Výkresová část technické studie obsahuje zejména tyto
přílohy:

(1.) PŘEHLEDNÁ SITUACE

— Mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 
1 : 25 000 až 1 : 100 000,

— zákres zájmového území studie, případně další po
drobnosti.

(2.) SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

— Mapový podklad vhodného měřítka, obvykle 
1 :5 000 až 1 : 10 000 v intravilánu i větší měřítko,

— zákres os variant s vyznačením začátku, konce, sta- 
ničení (km, případně i lim) a poloměrů oblouků,

— umístění křižovatek, označení jejich druhu a typu 
a schematický zákres jejich vzoru,

— zákres polohy a vyznačení druhu význačných ob
jektů (mosty, tunely, galerie, hráze apod.),

— vyznačení neprůchodných území z hlediska životní
ho prostředí a ostatních důležitých překážek pro 
polohu trasy PK,

— zákres význačných inženýrských sítí a existujících 
objektů, které ovlivňují vedení trasy PK,

— vyznačení přeložek a úpra v dotčených dopravních 
infrastruktur.

Poznámka: V určitých případech je možné vypra
covat situace jednotlivých variant odděleně 
(obvykle v menším měřítku). Přehledná si
tuace všech variant se vypracuje v situaci 
většího měřítka.

(3.) PODÉLNÉ PROFILY VARIANT

— Přehledné podélné profily variant a důležitých dot
čených tras dopravních infrastruktur ve vhodném 
měřítku, vycházejícím z měřítka situace, s převýše
ním odpovídajícím členitosti terénu, obvykle 
1 : 5 000 /100 - 500 až 1 : 10 000 1200-1 000,

— návrh výškového průběhu trasy, respektující poža
davky příslušných ČSN a ostatních technických 
předpisů, řešící zásady odvodnění vozovky, esteti
ku trasy a potřebu zvýšení počtu jízdních pruhů.

Poznámka: Z důvodů přehlednosti zobrazení tras
se doporučuje sloučit situaci a podélný pro
fil do jednoho výkresu, pokud se jednotlivé 
varianty zobrazují na oddělené situace.

(4.) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

— Vzorové příčné řezy se vypracují pro předmětnou 
PK, dotčené PK a dráhy, mosty, tunely, galerie 
a případně další důležité objekty,

— vykreslí se obvykle v měřítku 1 :100 anebo 1 :200.

(5.) VÝKRESY DŮLEŽITÝCH OBJEKTŮ STAVBY

(5.1) Obecné požada vky

a) Vypracují se přehledné výkresy rozhodujících ob
jektů stavby, zejména mimoúrovňové křižovatky, 
mosty, tunely, galerie, případně další;

b) jednoduché objekty se zpracují tabelárně s urče
ním hlavních charakteristik;

c) běžné objekty se zpracují podle požadavků v bo
dech (5.2) až (5.6);

d) význačné objekty se mohou dokumentovat samos
tatně podle zásad uvedených v čl. 3.4.3.3 a 3.4.3.4.

(5.2) Mimoúrovňové křižovatky

— Schematické situace vzorů křižovatek ve vhodném 
měřítku, obvykle 1 : 2 000,

— schéma příčného uspořádání větví,
— ověření výškového průběhu hlavních větví,
— dimenze příclatných pruhů a průpletů,
— schéma zátěžových proudů (návrhové intenzity do

pravy).

(5.3) Mostní objekty

a) Běžné mostní objekty:

— situace mostu ve vhodném měřítku,
— podélné uspořádání v měřítku situace,

— příčné uspořádání,
— architektonické řešení,
— navržená technologie a postup výstavby.

b) Význačné mostní objekty:

— obsah přiměřeně podle čl. 3.4.3.3.

(5.4) Tunely

a) Krátké tunely (technicky jednoduché):

— situace obvykle v měřítku 1 : 10 000,

— vzorový příčný řez přilehlou PK v měřítku 1 : 200,
— vzorový příčný řez tunelu v měřítku 1 : 200,
— podélný řez tunelu 1 :10 000 /1 000 (včetně zákresu 

geotechnických údajů).

b) Střední a dlouhé tunely (obvykle technicky nároč
né):

— obsah přiměřeně podle čl. 3.4.3.4.

(5.5) Galerie

— Situace ve vhodném měřítku,

— prostorové uspořádání konstrukce,
— architektonické řešení,

— navržená technologie a postup výstavby.

(5.6) Zdi

Koncepční technické řešení mimořádně vysokých nebo 
stavebně neobvyklých zdí.
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C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

Do této části technické studie se zahrnou průzkumy, 
doplňkové studie, výsledky sběru potřebných dat, 
multikriteriální hodnocení, architektonická studie 
apod.

D. DOKLADY
Tato část studie obsahuje seznam a kopie všech dokla
dů shromážděných zhotovitelem studie o projednání 
návrhů s objednatelem a důležitými dotčenými třetími 
osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii.

3.4.3.3 Hlavním objektem technické studie je mostní 
objekt

Základní náležitosti:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba a objekt - podle zadávací dokumentace

(1.2) Zadavatel!objednatel - podle zadávací doku

mentace

(1.3) Zhotovitel studie

— podrobnosti podle 3.4.3.2 A(l.l).

(2.) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

(2.1) Předmět studie

— Kategorie, třída a návrhová kategorie pozemní ko
munikace,

— charakteristiky mostních objektů a konstrukcí.

(2.2) Určení zájmové oblasti studie

— Charakteristika krajiny, obce a lokality, vztah 
k okolí,

— začátek a konec trasy, způsob napojení,
— dotčené a související objekty,
— ostatní omezení a požadavky.
(2.3) Účel a cíle studie

— Posouzení návrhu trasy a umístění objektu (stav

by),
— podrobnější řešení problematických úseků s mimo

úrovňovým křížením,
— posouzení účelnosti a proveditelnosti objektu (stav

by),
— posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě ob

jektu (stavby),
— posouzení technologického postupu výstavby objek

tu,
— architektonické řešení objektu,
— technicko-ekonomické porovnání variant objektu 

(stavby) v rámci navržené trasy.

(2.4) Rozsah studie

— Předpokládané využití studie,
— předcházející a navazující stupně dokumentace.

(3.) PODKLADY A ÚDAJE

(3.1) Plánovací podklady

— Rozvojový dokument,
— územně plánovací dokumentace.

(3.2) Dopravně inženýrské údaje

— Prognózy rozvoje dopravy,
— výsledky sběru dat a průzkumů,
— požadované kategorie komunikací a jejich prosto

rová úprava.

(3.3) Mapové a technické podklady

— Mapové podklady,
— geotechnické podklady,
— hydrotechnické údaje.

(3.4) Předchozí studie

(3.5) Ostatní podklady a informace

(4.) POŽADAVKY

(4.1) Základní parametry

— Zatížení, volná výška na mostě a v podjezdu, pros
torové uspořádání, případně další požadavky,

— technologie a postup výstavby.

(4.2) Požadavek variantního řešení

a) Obsah každé studované varianty:

aa) základní náležitosti

- umístění a koncepční návrh;

- charakteristiky řešeného objektu.

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

- přeložky inženýr ských sítí a jiná zásadní opatře
ní k uvolnění staveniště,

- související a vyvolané investice,

- montážní a výrobní prostředky,

- zařízení staveniště, napojení na obslužné komu
nikace.

ac) dopady stavby:

- celkový rozsah a problematika záboru pozemků,

- účinky stavby a objízdné trasy na životní pros
tředí.

b) Vyhodnocení studijních prací:

— metoda vyhodnocení (systémový způsob, expertní 
posouzení),

— porovnání variant ze všech rozhodujících hledisek,
— doporučení jedné hlavní varianty,
— v případě malých rozdílů v hodnocení dvou či více 

nejlepších variant nebo dílčích problémů návrh vy
pracování podrobnější studie.

(4.3) Požadavky na zajištění průzkumů pro násled
nou dokumentaci:

— geotechnický průzkum,
— hydrotechnický průzkum,
— diagnostický průzkum ,
— dopravní průzkum,
— korozní průzkum (včetně vlivů bludných proudů),
— průzkum životního prostředí,
— archeologický průzkum,
— ostatní průzkumy.

20



B. VÝKRESY

(1.) PŘEHLEDNÁ SITUACE

— Mapový podklad vhodného měřítka (1 : 5 000
-1 : 10 000),

— zákres zájmového území a polohy předmětu studie.

(2.) MAPA SE ZAKRESLENÍM EKOLOGICKÉHO 
VYHODNOCENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

— zákres situace všech variant.

(3.) PŮDORYS

— Mapový podklad vhodtiého měřítka, obvykle 
1 : 200 až 1 : 500,

— zákres polohového řešení mostního objektu, připo
jujících PK, zásadních inženýrských sítí, citlivých 
území z hlediska ZP a ostatních informací majících 
důležitý vliv na polohu objektu.

(4.) PODÉLNÝ ŘEZ

— Měřítko obvykle 1 : 200 až 1 : 500
(5.) DALŠÍ PŘEHLEDNÉ VÝKRESY pro ověření 

charakteristik navrhovaného mostního objektu, které 
jsou potřebné pro posouzení navrhovaných řešení 
(např. pohledy na most, výkres podpěr, výkres nosné 
konstrukce a návrh technologie výstavby (fotomontá
že a počítačové vizualizace).

Poznámka: Výkresy (3) až (5) se vypracují pro kaž

dou variantu.

C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

(podle čl. 3.4.3.2 C)

D. DOKLADY

(podle čl. 3.4.3.2 D)

3.4.3.4 Hlavním objektem technické studie je tunelový 
objekt (stavba)

Základní náležitosti:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

— Tato část technické studie obsahuje zejména:

(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba - podle zadávací dokumentace

(1.2) Zadavateli objednatel - podle zadávací doku

mentace

(1.3) Zhotovitel studie

— podrobnosti podle 3.4.3.2 A(1.3).

(2.) ZDŮVODNĚNÍ STUDIE

— Vztah k programu rozvoje,
— cíl studie,
— potřebnost a naléhavost stavby,
— zájmové území stavby,
— začátek a konec stavby,
— rozsah stavby.

(3.) VÝCHOZÍ ÚDAJE

— Územně plánovací podklady a dokumentace,

— návrhové charakteristiky (kategorie, třída, ozna
čení a návrhové kategorie PK, apod.),

— charakteristiky území,
— vyhodnocení geotechnickýcli a hydrotechnických 

podmínek stavby,
— výsledky posouzení z hlediska ZP,
— dopravně inženýrské údaje,
— základní kategorizace tunelové stavby z hlediska 

bezpečnostního vybavení.

(4.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE VARIANT

Přehledná sestava rozhodujících údajů variant:

— přehled nákladů:
pořizovací tiáklady, 
náklady na údržbu, 
provozní náklady uživatelů;

— základní technické údaje;
— celkové charakteristiky.

(5.) NÁROKY NA UVOLNĚNÍ STAVENIŠTĚ

— Přeložky a úpravy souvisejících komunikací,
— přeložky a úpravy důležitých inženýrských sítí,

— demolice,

— ostatní.

(6.) ÚČINKY STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

— Závěry posouzení účinků stavby na životní prostře
dí (podle zákona č. 24411992 Sb.),

— nutná opatření na ochranu ZP a krajiny.

(7.) MULTIKRITERIÁLNÍ POSOUZENÍ VARIANT

— Technické a ekonomické vyhodnocení jednotlivých 

variant,
— vzájemné poro vnání variant.

(8.) EXPERTIZA

— Závěry případné expertizy objednatele,
— stanovisko zhotovitele studie k závěrům expertizy.

(9.) CELKOVÉ VYHODNOCENÍ STUDIE A DO
PORUČENÍ

— Tunel (stavební část, vybavení, doporučená va
rianta),

— přeložky a úpravy souvisejících komunikací,
— doporučení průzkumů pro další stupeň dokumentace.

B. VÝKRESY

(1.) PŘEHLEDNÁ SITUACE

— Mapo vý podklad (obvykle 1 : 25 000 - 1 : 50 000),
— zákres polohy variant a jejich identifikace.

(2.) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

— Vzorové příčné řezy předmětné PK v přilehlých úse
cích (měřítko 1 : 200),

— vzorové příčné řezy tunelového objektu (měřítko
1 : 200).

(3.) SITUACE VARIANT

— Situace jednotlivých variant, obvykle v měřítku 
1 : 10 000 (jednotlivé varianty na samostatném vý-
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křese nebo v jednodušším případě na společném vý
krese).

(4.) PODÉLNÉ ŘEZY

— Podélné řezy (profily) jednotlivých variant, obvyk
le v měřítku 1 :10 000/1 000,

— zákres základních geotechnických údajů.

(5.) SYNTETICKÁ MAPA krajinářského vyhodnoce
ní se zákresem stavby (v případě, že se nezpracovává 
dokumentace o posouzení vlivu stavby na ZP podle zá
kona č. 244/1992 Sb.).

C. SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

(podle čl. 3.4.3.2 C)

D. DOKLADY

(podle čl. 3.4.3.2 D)

3.5 INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Podle „Zásad pro poskytování a čerpání prostředků 
státního rozpočtu určených na pořizování, technické 
zhodnocení, opravy a udržování investičního majet
ku“ (viz Finanční zpravodaj 12/1998, MF čj. 
113/43/1998) zpracuje zadavatel/objednatel příprav
nou dokumentaci, tj. „Investiční záměr“, pro akce ur
čené v zásadách.

Zadavatel/objednatel akce sestaví Investiční záměr 
s použitím údajů předchozích studií a/nebo z vlastní in
formační databáze a předloží tento dokument MDS 
(správci programu) ke schválení a zajištění registrace 
v ISFRIM. Obsah a rozsah Investičního záměru bude 
upraven MDS s přihlédnutím k významu jmenovité 
akce.

Zadat vypracování DUR a DSP může zadavatel/objed
natel v případě, že akce podléhající registraci je regis
trována v ISFRIM.

3.6 STUDIE FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

3.6.1 Všeobecně

Pokud financování naléhavých staveb PK není možné 
zajistit plně z veřejných zdrojů (rozpočty státu, VUSC, 
obcí nebo fondy), lze hledat finanční prostředky z ji
ných zdrojů.

Vyhledat dostupné zdroje, vyhodnotit nejvhodnější 
způsob alternativního financování a doporučit postup 
pro jeho zajištění, je cílem studie finančního zajištění 
stavby, která je aktivním krokem v procesu zajištění 
chybějících finančních prostředků.

Příprava a zabezpečení alternativního financování je 
složitá činnost a klade vysoké nároky na odborné zna
losti z oblasti technické, ekonomické a finanční. Proto 
je nutné, aby se na vypracování studie finančního za
jištění stavby podíleli odborníci všech uvedených pro
fesí.

3.6.2 Zdroje alternativního financování

Pro výstavbu a přestavbu PK je možné využít mimo ve
řejné prostředky různé zdroje financování, např.:

a) přímá a nenávratná pomoc (např. EU program 
PHARE);

b) úvěr mezinárodních rozvojových institucí (např. 
Evropská investiční banka, Světová banka);

o) úvěr komerčních bank, soukromý kapitál (meziná
rodní a národní finanční trhy);

d) mýto (výběr poplatků za užívání dálnic, rychlost
ních silnic, dlouhých mostů a tunelů);

e) koncesní financování.

3.6.3 Obecné znaky alternativního financování 

Pro posuzování a výběr možného financování mimo ve
řejné zdroje je nutné ověřit následující hlavní charak
teristiky a provést jejich vyhodnocení:

a) možnosti a ochota možného financiera poskytnout 
potřebné financování;

b) strategie poskytovatelů financí (např. preference 
financování v určitých zemích nebo na určité druhy 
projektů);

c) vazba financování na záruky (garance vlády, záru
ky mezinárodní finanční instituce, pojištění půj
ček);

d) financování podmíněno registrací u financující in
stituce a vlivem na metodu výběru zhotovitele;

e) vhodnost nebo nutnost použití více zdrojů financo
vání;

f) všeobecné podmínky pro poskytnutí financí, např.:

- dodržení pravidel a podmínek užívaných posky
tovatelem pro přípravu, řízení a realizaci pro
jektu,

- existence příslušných mezinárodních smluv 
schválených vládou,

- zapojení zahraničních subjektů do projektu 
(mezinárodní soutěž);

g) struktura financování:

- vazba na velikost projektu (programu),
- strop financování v % celkových investičních ná

kladů,

- měna,
- úrokové sazby (pevné, pohyblivé),
- limit pro výši pohyblivých úrokových sazeb,
- období splácení, lhůty splácení, odhad splácení,
- marže, poěátečnípoplatek, poplatek ze závazku, 

poplatek za opožděné zaplacení a dřívější čerpá
ní financí nebo jejich změny;

h) financování pomocí koncesí:

- stav podnikatelského a právního prostředí,
- reálnost vyhlídek na přiměřený zisk (ekonomic

ká výhodnost),
- rizika uskutečnění a dokončení projektu, měno

vého kurzu, výnosů, převodu práv a jejich roz
dělení mezi partnery,

- síla konkurence v mezinárodních nabídkových 
soutěžích pro koncesní financování,

- možnost zapojení mezinárodních finančních in
stitucí a komerčních bank do spolufinancování,
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— vytvoření koncesního konzorcia s účastí domácí
ho subjektu.

3.6.4 Výběr vhodného způsobu alternativního fi
nancování

Hlavní zásady pro vyhodnocení možnosti financování 
předmětné stavby PK (případně programu staveb):

A. PŮJČKY

a) identifikace finančního deficitu:
investiční náklady - veřejné prostředky - případná 
nenávratná pomoc = finanční deficit;

b) sestava charakteristik možných půjček (základ pro 
výpočet finančních ukazatelů;

c) sestava toku finančních prostředků s přehledem 
dopadu každé půjčky na tok finančních prostředků 
(prezentuje se celkový přijatý a vyplacený peněžní 
obnos v každém roce);

d) dtto, pro možné kombinace půjček;

e) sestava finančních ukazatelů jednotlivých půjček 
a skupin půjček (základ pro další rozhodování);

f) výsledky řešení a doporučený způsob financování.

B. KONCESE

a) Předpokládaná účast subjektu udělující koncese 
(poskytnutí pozemků, doplatek chybějících příjmů 
z mýta v případě deficitu předpokládaných příjmů 
apod.);

b) analýzy podmínek realizace:

— očekávaný rozvoj dopravní zátěže,
— orientační určení nákladů na výstavbu, provozo

vání a údržbu,
— odhad výnosů z provozování komunikace včetně 

výnosů ze souvisejících služeb,
— přijatelnost mýta s ohledem na finanční situaci 

uživatelů,
— posouzení dostupnosti vhodných alternativních 

spojení po PK,
— zapojení mýtných úseků do systému existujících 

komunikací.

c) posouzení možných způsobů mýtného;

d) rozbor systému financování projektu;

e) závěr a doporučení:

— všeobecné posouzení problému,
— souhrn podmínek realizace,
— doporučení vhodného systému mýta,
— posouzení systému financování,
— očekávaná rizika,
— doporučení pro další postup.

3.6.5 Podklady pro další postup

3.6.5.1 Financování pomocí půjček

Studie finančního zajištění stavby shromažďuje infor
mace o předpokládané struktuře projektu (záměru) 
a o různých možnostech financování. Je-li objednate
lem studie určena konečná podoba struktury projektu

a stavba je ohodnocena (např. studií proveditelnosti 
a účelnosti) je možné přistoupit k procesu projednává
ní půjčky. Tento proces se u mezinárodních finančních 
institucí řídí podle jejich pravidel. Jedná-li se o jiné 
zdroje financí je možné zvolit formu nabídkového říze
ní, pro které studie navrhne:

instrukce pro předložení návrhů uchazečů na fi
nancování, (součást soutěžních podmínek),

rozpisy, které mají být předloženy s nabídkou, 

finanční ohodnocení nabídky.

3.6.5.2 Koncesní financování 

Jestliže studie finančního zajištění stavby uvažuje 
a doporučuje uskutečnění koncesního financování, 
zpracovatel studie navrhne na základě shromážděných 
informací a provedených rozborů další postup pro 
udělení koncese.

Základním krokem v procesu je veřejná soutěž, pro 
kterou studie doporučí zejména:

— okruh možných zájemců o koncesi,
— soutěžní podmínky,
— určení předmětu soutěže,
— dokumentace, která má být předložena s nabídkou,
— podmínky pro finanční ohodnocení nabídky.

3.7 DOPRAVNÍ STUDIE

3.7.1 Všeobecně

V případě, že nelze určit výhledové charakteristiky do
pravy z údajů periodického průzkumu dopravy (ze
jména z celostátního sčítání dopravy) s přihlédnutím 
k předpokládanému rozvoji dopravy odvozeného 
z předchozích trendů rozvoje, je nutné vypracovat do
pravní studii.

Dopravní studie je potřebná zejména:

— pro návrh nové komunikace nebo sítě komunikací
PK,

— dojde-li k zásadní změně dopravní situace na existu
jící síti PK z libovolného důvodu,

— je-li třeba doplnit nebo ověřit dopravní údaje nad 
rámec známých informací.

Rozsah a obsah dopravní studie určí její zadavatel/ob
jednatel s přihlédnutím k povaze dopravní problemati
ky a potřebám dokumentační přípravy stavby PK. 
Jedná-li se o rozsáhlou dopravní studii (např. region, 
městská aglomerace) je třeba přizvat ke zpracování za
dávací dokumentace na dopravní studii experta na 
tuto problematiku.

3.7.2 Cíle dopravní studie

Cílem dopravní studie, která má sloužit zhotovení do
kumentace pro stavbu PK, je poskytnout zhotoviteli 
dokumentace především znalost současné i výhledové 
dopravy v časovém i místním průběhu. Pro zpracování 
studií staveb PK je třeba znát tyto údaje pro ekonomic
ké porovnání existujícího stavu a uvažovaných variant 
řešení.
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Dopravní studie má poskytnout potřebné charakteris
tiky dopravy, zejména to mohou být v závislosti na po
vaze stavby:

a) výchozí a návrhové intenzity silničního, pěšího 
a cyklistického provozu;

b) špičková intenzita silničního provozu, maximální 
špičková hodina a padesáti rázová intenzita silnič
ního provozu;

c) výhledový součinitel;

d) skladba dopravy podle metodiky celostátního sčítá
ní dopravy v ČR;

e) přemísťovací vztahy (zdroje a cíle dopravy);

f) nároky na parkování;

g) víkendová a prázdninová doprava.

Pro zjištění účelnosti stavby (je-li zkoumána) nebo pro 
porovnání alternativ může dopravní studie zjistit vý
chozí vídaje pro stanovení výhledových přínosů. Jedná 
se o současnou rychlost a čas průjezdu existujícím ko
munikačním tahem, provozní náklady uživatelů komu
nikace a finanční ohodnocení nehodovosti a případně 
podklady pro určení uvedených údajů pro navrhované 

trasy.

Zjištěné parametry dopravy mají být co nejpřesnější, 
protože ovlivňují trasu, šířku a počet jízdních pruhů 
a polohu a charakteristiky křižovatek.

3.7.3 Metodika zpracování dopravní studie 

Zhotovitel dopravní studie zvolí vhodnou metodiku, 
rozsah a hloubku jednotlivých fází vypracování stu tlie, 
aby byly získány potřebné informace o intenzitě silnič
ní dopravy a dopravních proudů, jejich charakteristi
kách, dopravních poměrech na studovaných tazích 
a zařízeních.

3.7.3.1 Základní fáze zpracování:

a) dopravní průzkum;

b) dopravní rozbory;

c) dopravní prognóza.

3.7.3.2 Dopravní průzkum:

Cílem dopravního průzkumu je zjištění informací 
o současné dopravě v rozsahu odpovídajícímu charak
teru stavby a její problematice.

Zvolí se jeden z možných druhů průzkumů dopravy 
nebo jejich kombinace, kterým mohou být:

a) shromáždění výsledků celostátních nebo jiných 
předchozích sčítání dopravy;

b) průzkum intenzit dopravních proudů a jejich cha
rakteristik (profilové sčítání);

c) směrový průzkum pro zjištění intenzit dopravních 
vztahů mezi jednotlivými zdroji a cíly v rámci vyšet
řovaného území nebo v oblasti křižovatek;

d) průzkum statické dopravy (parkování) se zaměře
ním na druh vozidel, jejich počet, místo, doba, způ
sob a četnost parkování, čas hledání vhodného 
místa apod.;

e) zvláštní průzkum (např. zjišťování okamžitých, jíz
dních nebo cestovních rychlostí, pohyb vozidel 
v dopravním proudu nebo na křižovatce, řízení do
pravy, prošetření otázek stavebního charakteru, 
např. rozhledy, směrové a výškové vedení PK, ne
hodovost apod.).

Způsob provedení profilového sčítání (manuální, auto
matický, speciální) a směrového sčítání (manuální 
nebo speciální na křižovatkách - šetření dotazy u řidi
čů, sčítání identifikačními kartami, sčítání dopisnice
mi, sčítání pomocí identifikačních nálepek nebo 
kombinovaná či modelová metoda pro rozsáhlejší šet
ření) závisí na povaze a účelu prováděného dopravního 
průzkumu. Požadavky na způsob dopravního průzku
mu určí jeho zadavatel/objednatel v zadávací doku

mentaci.

3.7.3.3 Dopravní rozbory

Znát určitý obraz o dopravě je nutné pro přípravu roz
sáhlejšího nebo složitějšího dopravního průzkumu. Za 
tímto účelem zajistí zadavatel/objednatel předběžný 
rozbor dopravní situace s použitím existujících údajů, 
případně doplněné o výsledky tzv. reprezentativních 
sčítání.

Vztahy a zákonitosti ve stávající dopravě určí zhotovi
tel dopravní studie rozborem údajů získaných doprav
ním průzkumem. Výsledky rozborů poskytnou 
zejména intenzity dopravních proudů na mezikřižo- 
vatkových visecích PK, intenzity křižovatkových pohy
bů, jejich charakteristiky, údaje o dopravě v klidu 
a kapacitní informace případně posouzení stavebního 
stavu PK z hlediska bezpečnosti dopravy a ekonomiky 

provozu.

Dalším předmětem rozborů může být nehodovost zjiš
těna ze statistik dopravních nehod s vyhodnocením je
jich příčin (zejména ve vztahu k PK), následků a jejich 
finančního ohodnocení.

3.7.3.4 Dopravní prognóza

Základním výchozím vídaj em pro dopravní prognózu 
je návrhové období pro příslušnou PK nebo její část. 

Pro silnice a dálnice určuje ČSN 73 6101 návrhové ob

dobí 20 roků po uvedení do provozu. Pro místní komu
nikace uvádí ČSN 73 6110 životnost (návrhové období) 

pro rekonstrukce MK nejméně 30 let z hlediska katego
rie a prostorového uspořádání a pro vozovky minimál
ně 15 let. Pro ověření počtu pruhů na křižovatce 
stanoví ČSN 73 6102 návrhové období 30 let. Návrh no

vých vozovek PK musí odpovídat návrhovému období 
podle TP 77, tj.:

- pro netuhé vozovky 20 let,;
— pro tuhé vozovky s cementobetonovými vrstvami 25 

let, se spojitě vyztuženým cementobetonovým kry
tem 35 let.

Další skutečností, kterou je třeba dbát pro určení cílo
vého roku, je etapizace výstavby.

S přihlédnutím k uvedeným návrhovým obdobím a pří
padné konzultaci se silničním správním úřadem určí
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zadavatel dopravní studie letopočty (cílový a dílčí), ke 
kterým se prognóza dopravy vztáhne.

Pro určení výhledového objemu dopravy a její charak
teristiky se použije:

a) analogické metody, které přemísťovací vztahy vy
jadřuje analogií z dnešních vztahů (součinitele růs
tu dopravy);

b) syntetické metody, která výhled určuje syntézou 
dílčích přemísťovacích vztahů hlavních motivů cest 
(podle účelu, charakteru, kategorie přepravy 
apod.).

Jedná-li se o síť PK je nutné přihlédnout vedle doprav
ní problematiky také k sociologickým a ekonomickým 
faktorům (otázky zaměstnání, důchodů, sportu, kultu
ry apod.).

Volba vhodné metody prognózy, která zahrnuje zejmé
na dopravní modelování studovaného prostoru, klasi
fikaci komunikací, rozbor dopravy a její rozvoj, 
metodiku výpočtu zatížení komunikací a použití výpo
četní techniky, přísluší zadavateli dopravní studie, 
který ji určí v rámci přípravy zadání dopravní studie 
nebo odsouhlasením nabídky uchazeče.
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4. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZ
HODNUTÍ (DÚR)

4.1 VŠEOBECNĚ

4.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí navrhuje 
umístění stavby PK a její základní technické řešení 
a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plá
nování, ochranou krajiny a životního prostředí.
4.1.2 DÚR se zpracovává pouze pro jednu trasu, která 

je určena pro další sledování na základě vyhodnocení 
možných variant předchozí studie, případně jiným 
způsobem (např. poloha PK je určena schválenou 
územně plánovací dokumentací). Pouze ve výjimeč
ných případech lze pro obtížné úseky trasy PK zpraco
vat DUR v nejvýše dvou variantách. Na oba úseky však 
musí být zpracována dokumentace o hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí a zajištěno stanovisko pří
slušného orgánu ŽP, jestliže se na stavbu vztahuje Zá

kon ě. 244/1992 Sb.

4.1.3 DÚR musí obsahovat údaje a přílohy požadované 

stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou 
č. 132/1998 Sb. pro podání návrhu na vydání rozhod
nutí o umístění stavby.

4.1.4 Vedle návrhu na umístění stavby PK s nároky na 
zábor pozemků urěuje DÚR účel stavby, základní pa

rametry stavby, nároky na její přípravu a realizaci 
včetně dopravních opatření. Podrobnost technického 
řešení musí umožnit stanovení stavbou dotčených po
zemků a výměr ploch pozemků nutných pro realizaci 
stavby.

4.1.5 Při technickém řešení musí DÚR respektovat 

ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu
nikacích a vyhlášku ě. 104/1997 Sb., zejména v ní uve
dené obecné technické požadavky na pozemní 
komunikace.
4.1.6 DÚR slouží jako:

a) součást návrhu na vydání rozhodnutí o umístění 
stavby;

b) ověření a upřesnění záměrů zadavatele/objednatele 
z hledisek dopravních, technických a ekonomic
kých;

c) základní podklad pro vypracování dokumentace 
pro stavební povolení, je-li vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby navrhnuté v DÚR.

4.1.7 Rozsah, obsah a způsob zajištění dokumentace 
pro jmenovitou stavbu nebo její změnu určí zadava
tel/objednatel DUR na základě:

— ustanovení této směrnice,
— případných požadavků příslušného stavebního úřa

du,
— stanoviska příslušného orgánu ŽP,

— charakteru, rozsahu a složitosti stavby,
— záměru podílet se na procesu zhotovení dokumenta

ce (zaměření, průzkumy, ZE apod.).

4.1.8 Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DÚR 

v souladu se zadávací dokumentací, s jednoznačným

řešením, v podrobnostech odpovídajících účelu této 
dokumentace, s optimálním návrhem respektujícím 
územní, dopravní, technická, ekonomická a estetická 
hlediska, ochranu ŽP a přírody a podmínky pro použí

vání staveb osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Předpokládané stavební náklady (odbor
ný odhad) se určí pouze na základě požadavku ob
jednatele.

V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel doku
mentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgá
ny a právnickými a fyzickými osobami (s výjimkou 
vlastníků pozemků), včetně vlastníků (nabyvatelů) 
a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí 
stavby.

4.1.9 Přílohy dokumentace a ostatní dokumenty, které 
se předkládají veřejnosti, se vypracují tak, aby byly 
názorné a pro občany srozumitelné. Zadavatel/objed- 
natel určí, které přílohy se zhotoví podle zvláštních po
žadavků. Mohou to být např. situace stavby zakreslené 
do leteckých fotografií, počítačová vizualizace, per
spektivní a axonometrické pohledy, fotomontáže, pře
hledné grafy, modely apod.

4.1.10 Dokumentace o posouzení vlivu stavby na ŽP 

podle zákona ě. 244/1992 Sb. je samostatně vypracova
nou dokumentací. Stanovisko o hodnocení vlivů vyda
né příslušným orgánem ŽP je podkladem pro 
vypracování DÚR. Pokud se DÚR a dokumentace 
o posouzení vlivu stavby na ŽP zpracovává současně 

(není zpracována technická studie) je třeba obě doku
mentace sladit a DUR dopracovat na základě stanovis
ka MŽP k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na 
ŽP.

4.1.11 Záborový elaborát je samostatná dokumentace 
potřebná pro získání souhlasu s vynětím pozemků 
z ZPF a pozemků určených k funkci lesa, která využívá 
DUR jako podklad pro zpracování.

4.2 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DÚR

4.2.1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace zakázky je základním výcho
zím podkladem pro vypracování DÚR. Zajišťuje ji za
davatel/objednatel DÚR. Hlavní obsah tvoří VDP-D, 

ZDP-D, TKP-D a ZTKP-D. Zadávací dokumentace 
musí definovat požadavky na rozsah, obsah a způsob 
zhotovení dokumentace tak, aby každý uchazeč mold 
efektivně a správně vypracovat nabídku na zhotovení 
dokumentace stavby.

Pro zpracování ZDP-D a ZTKP-D platí Metodický po
kyn k sestavení ZDP-D a ZTKP-D (MDS ČR).

V ZDP-D alnebo v ZTKP-D se uvedou údaje a informa

ce ve smyslu ustanovení VDP-D a TKP-D, které odpo
vídají jmenovité stavbě nebo její změně:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

(1) Stavba: - název,

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

(2) Zadavatel!objednatel:

- název,

- adresa,

- odpovědný zástupce.

(3) Způsob zadání

II. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

(1) Předmětná PK (mostní objekt, tunel na PK)
(2) Stupeň dokumentace (DÜR)

(3) Druh stavby

III. POŽADAVKY NA NÁVRH STAVBY

(1) Všeobecné pokyny

(2) Umístění stavby

(3) Obsah a rozsah stavby, případně její členění

(4) Požado vané technické a uživatelské parametry

(5) Urbanistické a architektonické řešení (SSÜD,

portály tunelů, mosty apod.)

(6) Zvláštní požadavky

IV. INFORMACE VE VZTAHU K ZAKÁZCE

(1) Předchozí studie, expertizy a další podkladová 
dokumentace

(2) Charakteristiky projektového území

(3) Informace o chráněných územích, ochranných 
pásmech vodních zdrojů, zátopových územích

V. POSKYTOVANÉ PODKLADY

Seznam podkladů, které budou předány zhotoviteli do
kumentace objednatelem (výběr z podkladů potře
bných pro zhotovení dokumentace-viz pododclíl 4.2.2).

VI. POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

(1) Lhůty na vypracování dokumentace

(2) Lhůty na zhotovení stavby a zvláštní požadav
ky na její zhotovení (např. stavba za provozu)

(3) Požadované náležitosti dokumentace

(4) Požadavky na vybavení dokumentace

(5) Počty výtisků (pare)

(6) Způsob a lhůty projednání

(7) Způsob převzetí dokumentace

VI. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ GEODETIC
KÝCH PRACÍ

Určení druhu a rozsahu geodetických prací a poža
davky na vyhotovení geodetické dokumentace.

VII. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMŮ 
A DALŠÍCH PODKLADŮ

Seznam požadovaných druhů a rozsahů průzkumů 
a dalších podkladů pro zhoto vení dokumentace.

VIII. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁBOROVÉ- 
HO ELABORÁTU

4.2.2 Podklady pro vypracování dokumentace za
jišťované zadavatelein/objednatelem 

Podklady, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
zakázky (viz pododdíl 4.2.1 - V), předá objednatel vy
branému zhotoviteli dokumentace v době uvedené ve 
smlouvě o dílo. Jde o podklady, které má k dispozici 
nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně v prů
běhu zhotovení dokumentace:

a) podklady předávané obvykle pro každou stavbu, 
pokud existují:

aa) předchozí studie se stanoviskem objednatele 
a výsledkem případné expertizy;

ab) archeologický výzkum, jestliže se stavba nachá
zí na území s archeologickými nálezy;

ac) schválená územně plánovací dokumentace nebo 
územně plánovací podklady (ěást dokumentace 
potřebná pro umístění stavby nebo informaci 
o její existenci);

ad) rozhodnutí o stavební uzávěře (území rezervo
vané pro stavbu PK), pokud bylo vydáno;

ae) stanovisko příslušného orgánu ZP k dokumen
taci o hodnocení vlivů stavby na životní prostře
dí podle zákona č. 244/1992 Sb., případně 
včetně této dokumentace, nebo podmínky pří
slušného referátu ZP k posouzení problematiky 
ŽP u staveb nepodléhajících uvedenému záko

nu;

af) případné požadavky stavebního úřadu na roz
sah dokumentace DUR (např. pro zjednoduše
nou dokumentaci technicky jednoduchých 
staveb), případně další stanoviska nebo pod
mínky státních orgánů nebo úřadů (např. stano
visko drážního správního úřadu, stanovisko 
MDS CR k tunelové stavbě, stanovisko vodohos
podářského orgánu);

ag) další podklady, které má objednatel k dispozici 
z minulosti (např. provedené průzkumy, doku
mentace a informace z vlastního archívu nebo 
databáze);

b) podklady, které zadavatel/objednatel zajistil nebo 
zajistí jiným způsobem, např.:

- dopravní průzkum,
- zaměření území včetně polohy podzemních inže

nýrských sítí,
- geotechnický průzkum, případně další průzku

my.

4.3 OBSAH DÚR

4.3.1 Základní členění DÚR

Dokumentace pro územní rozhodnutí má tyto části:

— A. Průvodní zpráva
— B. Výkresy
— C. Doklady
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Podklady a průzkumy se připojí k DUR v oddělitelném
souboru souvisící dokumentace a jejich vyhodnocení se
uvede v průvodní zprávě, (viz pododdü4.3.2, odstavec

(4.3))

4.3.2 Přílohy a jejich obsah

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba - podle zadávací dokumentace

(1.2) Stavebník/objednatel - podle zadávací doku

mentace

(1.3) Zhotovitel dokumentace:

— název, adresa, ICO,
— zpracovatelský útvar,
— zpracovatelé (osoby s oprávněním k projektové čin

nosti),
— poclzhotovitelé (název, adresa, ICO).

(2.) ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY

(2.1) Základní údaje o stavbě:

— předmět stavby a její druh (PK, most, tunel, novos
tavba, změna stavby),

— rozsah stavby (stručný popis obsahu a rozsahu na
vrhované stavby).

(2.2) Význam stavby:

— vztah k programu rozvoje sítě PK,
— význam stavby z mezinárodních, regionálních nebo 

místních hledisek,
— zdůvodnění stavby (doplnění sítě nebo její úprava, 

kapacitnípožadavky, bezpečnost provozu, doprav
ně ekonomická hlediska, odstranění nebo minimali
zace negativních účinků dopravy na životní 
prostředí a krajinu).

(2.3) Předpokládaný průběh výstavby:

— zahájení stavby,

— etapizace,
— uvedení do provozu.

(2.4) Navržené umístění:

— soulad umístění stavby s územně plánovací doku
mentací, případně územně plánovacími podklady,

— vztah k dotčeným předchozím územním rozhodnu
tím,

— předchozí studie pro vyhledání trasy,
— stručná charakteristika zájmového území a jeho 

dosavadní využití,
— zdůvodnění navrženého umístění (hlediska doprav

ní, tecluiická, ekonomická, ZP, odnětíZPF, ochra
na pozemků určených kplněnífunkce lesa a další).

(2.5) Celkový dopad stavby do zájmového území 
a navrhovaná opatření

a) účelnost stavby:

- zajištění dopravní obslužnosti,

- zvýšení bezpečnosti dopravy,

- zlepšení ZP (např. odvedení dopravy z intravi

lánu),

- dopravně ekonomická hlediska,

- další;

b) ovlivnění ZP a krajiny:

- výsledky posouzení vlivu stavby na ZP u staveb 

podléhajících zákonu č. 244/1992 Sb.,

- výsledky hodnocení vlivu stavby na ZP u staveb, 

na které se nevztahuje zákon č. 244/1992 Sb., 
podle rozsahu dohodnutého objednatelem s pří
slušným referátem ZP, včetně hluku a emisí z do

pravy;

c) opatření na eliminaci, minimalizaci, případně

kompenzaci účinku stavby na ZP:

- splnění požadavků stanoviska příslušného orgá
nu ŽP (zákon č. 244/1992 Sb.),

- návrh opatření vzhledem k vlivům posouzených 
podle požadavku příslušného referátu ZP,

- problematika hluku a exhalací z dopravy.

(3.) PODKLADY A PRŮZKUMY

(Uvede se seznam všech použitých podkladů a průzku
mů, které byla použity pro zpracování DÜR a kým

byly opatřeny. Mohou to být zejména:

(3.1) Zadávací dokumentace

(3.2) Předchozí studie, dokumentace souvisejících 
staveb

(3.3) Schválená územně plánovací dokumentace 
nebo územně plánovací podklady (pokud exis

tuje)

(3.4) Mapové a další geodetické podklady (zaměře
ní, umístění inženýrských sítí apod.)

(3.5) Dopravní studie nebo dopravně inženýrské 
údaje (zdroje údajů, současné a výhledové in
tenzity, kapacitní posouzení)

(3.6) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, 
plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech

(3.7) Klimatologické údaje (převládající směr vět
ru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblas

ti)

(3.8) Podmínky drážního úřadu a příslušné Správy 
dopravní cesty CD (pokud se stavba dotýká 
dráhy)

(3.9) Stanovisko MDS ČR k tunelové stavbě

(3.10) Podklady a podmínky vlastníků nebo správců 
cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané 
stavbou

(3.11) Průzkumy (podle povahy území a stavby), 

např.:

a) architektonický průzkum;

b) urbanistický průzkum;

c) biologický průzkum;

d) průzkum ložisek nerostných surovin (zemníků);

e) pedologický průzkum;
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f) dendrologický průzkum ;

Poznámka: Průzkumy c) až f) pouze jsou-li potřeb
né u zakázek, které nepodléhají zákonu 
č. 244/1992 Sb. Pro stavby, které podléhají 
zákonu č. 244/1992 Sb.,jsou tyto průzkumy 
součástí dokumentace o hodnocení vlivu 
stavby na ZP.

g) předběžný geotechnický a hydrogeologický prů
zkum s vyhodnocením seismicity území a účinku 
poddolování;

li) průzkum konstrukcí mostních objektů;

i) podrobný korozní průzkum ;

j) průzkum staveb v zóně ohrožení (velké zemní prá
ce, trhací práce, tunelové stavby).

(3.12) Dokumentace o posouzení vlivu stavby na ZP, 
a stanovisko příslušného orgánu ZP, jestliže 

stavba podléhá zákonu č. 244/1992 Sb., nebo 
požadavek příslušného orgánu ZP na zpraco

vání rozsahu dokumentace posuzující vliv 
stavby na ZP u stavby na níž se zákon 
č. 244/1992 Sb. nevztahuje.

(3.13) Hluková a emisní studie (samostatné vyhotove
ní nebo dopracování z dokumentace podle zá
kona č. 244/1992 Sb.).

(4.) TECHNICKÁ ČÁST

(4.1) Stručný technický popis stavby (souboru sta
veb):

(4.1.1) Základní charakteristiky:

a) druh stavby (stavba, změna stavby);

b) identifikační a základní údaje o předmětu výstav
by:
PK: kategorie, návrhová kategorie, třída, funkční 
třída atd.;

mostní objekt nebo tunelová stavba: evidenční 
označení, označení PK a její staničení;

c) rozsah stavby (délka, počet a druh MUK, mostů, 
tunelů, obslužných zařízení, objektů SSUD).

(4.1.2) Zásady řešení stavby:

— obslužnost území,
— kapacita mezikřižovatkových úseků, křižovatek 

a parkovišť,
— řízení silničního provozu.

(4.1.2.2) Charakteristiky navržené trasy PK:

— zásady směrového, výškového a prostorového řeše

ní trasy,
— dopravní podmínky poskytované navrženou trasou 

(sklony nivelety, návrhová a jízdní rychlost, četnost 
křižovatek, průjezdní úseky apocl.).

(4.1.2.3) Příčné uspořádání PK:

— základní návrhová kategorie PK,
— zvětšení počtu jízdních pruhů,
— úprava dopravního prostoru,
— zvláštní úprava.

(4.1.2.4) Zemní těleso:

— zdůvodnění tvaru zemního tělesa ve vztahu k do
stupnosti a kvalitě pozemků a geotechnickým pod
mínkám,

— materiálová problematika.

(4.1.2.5) Zpevněné plochy:

— způsob návrhu (katcdog, výpočet),

— uvažované vstupní parametry.

(4.1.2.6) Odvodňovací zařízení:

— zdůvodnění technického řešetu,
— předběžné vyhodnocení zhoršení kvality vody v re

cipientu.

(4.1.2.7) Křižovatky a křížení:

— souhrnný seznam,
— stručné zdůvodnění umístění a uspořádání 

(druh, vzor, podle ČSN 73 6102),

— kapacitní posouzení,
— způsob řízení silničního provozu.

(4.1.2.8) Mostní objekty:

— souhrnný seznam,
— stručný technický popis jednotlivých objektů a zdů

vodnění návrhu podle ustanovení kapitoly č. 6
TKP-D, čl. Ó.3.3.3.

(4.1.2.9) Tunelové objekty:

— souhrnný seznam ,
— stručný technický popis jednotlivých objektů a zdů

vodnění návrhu podle ustanovení kapitoly č. 7 
TKP-D, čl. 7.3.2.3 a).

(4.1.2.10) Vybavení a příslušenství PK:

— předběžná bilance nároků,
— zásady návrhu zejména bezpečnostního zařízení, 

osvětlení, telefonu, kabelových tras, clon proti osl
nění, únikových zón, oplocení, vegetačních úprav,

— možnosti napojení na technické vybavení území.
(4.1.2.11) Obslužná zařízení (ve smyslu ČSN 73 6101):

— zastávky linkové osobní dopravy, oclpočívky, par
koviště,

— základní dispoziční a technické řešení,
— napojení na PK.
(4.1.2.12) SSÚD:

— (pokud jsou součástí dokumentace stavby PK)
— umístění a základní vybavení objektů,
— napojení na PK.

(4.1.2.13) Stavební a jiné opatření na prevenci, elimi
naci, minimalizaci nebo kompenzaci účinků 
stavby na ZP:

— protihlukové clony a úpravy existujících budov,
— biokoridorové objekty (mosty, podchody apocl.),
— emise z dopravy (vyloučení průjezdních úseků, 

zmírnění sklonů, plynulý pohyb dopravního 
proudu apocl.).

(4.1.2.14) Zásady architektonického řešení:

— přehled částí stavby, které jsou předmětem řešení 
(např. trasa, mosty, portály tunelu),

— zásady řešení.
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(4.2) Začlenění stavby do území a řešení širších vzta
hů na okolní území

(4.2.1) Vazba na současnou dopravniinfrastruktu.ru:

— pozemní komunikace,
— dráhy,

— ostatní.

(4.2.2) Významné vybavení území ovlivňující umístění 
stavby (současné i plánované):

— vodovody, kanalizace,
— plynovody,
— teplovody, horkovody,
— silnoproud,
— telekomunikační sítě,
— produktovody.

(4.2.3) Vztah stavby k chráneným prvkům přírody 
a krajiny a charakteristikám ochrany životní
ho prostředí (zákon č. 114/1992 Sb., zákon 
č. 17/1992 Sb., zákon č. 244/1992 Sb., zákon č. 
2011987 Sb. - všechny ve znění pozdějších před
pisů a včetně jejich prováděcích vyhlášek).

(4.3) Výsledky a závěry z výchozích podkladů a prů
zkumů

Uvede se vyhodnocení použitých podkladů a výsledků 
průzkumů (viz seznam v oddíle (3.) této průvodní 
zprávy) a jejich vliv na řešení stavby.

(4.4) Dotčené chráněné plochy a objekty

Popis zásahu, způsobu ochrany a podmínek umístění 
stavby, vstupu a provádění stavební činnosti:

a) ochranná pásma;

b) chráněná území;

c) národní kulturní památky a jejich soubory.

(4.5) Zásah stavby do území a jeho vybavení:

(4.5.1) Požadavky na změnu současného stavu:

a) odstranění staveb (demolice);

b) kácení mimolesní zeleně a její náhrada;

c) rozsah zemních prací, zemníky a skládky;

d) terénní úpravy;

e) ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch;

f) úpravy melioračních sítí.

(4.5.2) Změna využívání půdy:

a) vynětí ze ZPF;

b) zásah do půdy určené k plnění funkce lesa;

c) jiné pozemky.

(4.5.3) Přeložky a úpravy podmiňující stavbu 

Základní technické řešení, rozsah a zdůvodnění:

(4.5.3.1) Pozemní komunikace:

a) omezení obecného užívání PK (zákon č. 
13/1997 Sb.):

- částečné nebo úplné uzavírky,

- objíždky po stávající PK a její případná úprava,

- stavba dočasné PK - staveništníobjíždka;

b) přeložky a úpravy dotčených PK;

c) návrh na nové zatřídění PK (existující PK je na
hrazeno novou trasou - změna třídy).

(4.5.3.2) Dráhy

Stručný výčet důsledků dotyku s dráhou (podle spe
ciální dokumentace):

— výluky,
— přeložky a úpravy,
— mostní objekty.

(4.5.3.3) Vodoteče:

— přeložky,
— úpravy a opevnění koryta,
— stavby na vodním toku.

(4.5.3.4) Ochrana vodních nádrží, vodních zdrojů, 
výstavba objektů dešťových usazovacích 
nádrží (DUN), vyhledání vodních zdrojů 
pro obslužná zařízení PK a SSÜD

(4.5.4) Sítě technického vybavení území (inženýrské 
sítě):

— členění podle druhu,
— členění podle vlastníků nebo správců.

(4.6) Základní nároky stavby na zdroje, potřeby 
a možnosti jejich zajištění

(4.6.1) Bilance nároků, možné zdroje, napojovací 
místa:

a) elektřina (osvětlení, signalizace, obslužná zaříze
ní);

b) sdělovací zařízení (telefony, telematika, řízení 
provozu);

c) vodovody, zemní plyn (střediska údržby, obslužná 
zařízení);

d) jednotná a splašková kanalizace.

(4.6.2) Nakládání s odpady:

a) bilance druhů a jejich množství při stavbě i během 

provozu;,

b) využití, ukládání nebo likvidace odpadů.

(4.7) Hodnocení stavby z hlediska účelu, obecně 
technických požadavků a bezpečnosti

(4.7.1) Dosažení požadovaných užitných a funkčních 
vlastností.

(4.7.2) Shoda parametrů navržené stavby s obecně 
technickými požadavky podle vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., případně vyhlášky 
č. 13711998 Sb.

(4.7.3) Zabezpečení užívání staveb osobami s omeze
nou schopností pohybu a orientace (vyhláška 
č. 174/1994 Sb.).

(4.7.4) Hledisko civilní ochrany (např. pro mosty, tu
nely).

(4.7.5) Splnění podmínek dalších zvláštních předpisů, 
které stanoví podmínky hygienické, protipo
žární, bezpečtiost technických zařízení apod.

(4.8) Vliv stavby a silničního provozu na zdravia ži

votní prostředí dotčeného území
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(4.8.1) Požadavky příslušných orgánů ochrany příro
dy a krajiny, zdraví a životního prostředí a je
jich plnění

(4.8.2) Zdůvodnění a popis návrhů na opatření k pre
venci, eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 
negativních vlivů stavby na ZP, zejména:

— ochrana krajiny a kulturních památek,
— hluk,

— emise,
— znečištění vod,
— odpady z provozu (zákon č. 125/1997 Sb.).

(5.) ČLENĚNÍ STAVBY (SOUBORU STAVEB)
A JEJÍ POPIS

(5.1) V případě souboru staveb určení jednotlivých 
staveb

(5.2) Členění stavby (jednotlivých staveb) na staveb
ní objekty a provozní soubory:

— způsob značení,
— soupis a stručný technický popis řešení stavebních 

objektů,
— soupis a stručný technický a provozní popis provoz- 

nícli souborů.

(5.3) Členění stavby na případné etapy z důvodů fi
nancování, postupu prací nebo jiných s údaji 
o předávání clo provozu.

(6.) STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY

(6.1) Zásady uvažovaného průběhu výstavby a její 

organizace:

(6.1.1) Požadavky na provádění stavby, např.:

— podmínky zvláštních předpisů,
— územní a geotechnické podmínky,
— rozsah prací a technologické postupy,
— konstrukční systémy,
— stavební etapy,
— vliv souvisejících staveb.

(6.1.2) Věcné a časové vazby navrhované stavby

(6.1.3) Zařízení staveniště:

— základní koncepce,
— rozsah a uspořádání,
— možnost napojení na zdroje (voda, energie),

— přístup.

(6.1.4) Přístup na staveniště

(6.1.5) Nakládání s odpady z výstavby

(6.1.6) Věcné a časové vazby souvisejících staveb ji
ných investorů

(7.) PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 
A SPRÁVCŮ

(7.1) Seznam známých nebo předpokládaných 
právnických a fyzických osob, které převez
mou jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory po jejich dokončení do vlastnictví nebo 
správy (PK, mostní objekty, inženýrské sítě, 
oplocení apocl.)

(7.2) Způsob budoucího užívání stavebních objektů 
a provozních souborů

B. VÝKRESY

Výkresy DÜR musí:

a) obsahovat podrobnosti a údaje požadované vy
hláškou č. 132/1998 Sb. a TKP-D, případně 
ZTKP-D;

b) zobrazit technické řešení stavby do podrobností, 
které určí umístění stavby v území a které umožní 
stanovit dotčené pozemky, nároky na jejich zábor 
a vliv stavby na zdraví a životní prostředí;

c) splňovat požadavky CSN 01 3466 na výkresy PK 

a CSN 01 3467 na výkresy mostů včetně souvisejí
cích CSN a dalších, na které se uvedené normy od
kazují;

cl) používat značky a symboly pro výkresy PK podle 
TP 113.

Výkresová část DÜR pro PK obsahuje:

(1.) CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAV

BY (SOUBORU STAVEB)

Jestliže se stavba PK dotýká území zvlášť rozsáhlého, 
vypracuje se přehledná situace stavby s použitím ma
pového podkladu v měřítku 1:10 000 až 1 : 50 000 s vy
značením širších vztahů. Do mapového podkladu se 
zakreslí:

a) členění souboru staveb na jednotlivé stavby 
(jedná-li se o soubor staveb);

b) navržená stavba:

- osou s uvedením základních návrhových prvků, 
staničení a vyznačení začátků a konců tras, pří
padně stavebních úseků,

- schématem výškového průběhu nivelety (je-li to 
účelné),

- grafické vyznačení důležitých objektů (mosty, 
tunely, křižovatky, odpočinky, vodohospodář
ská díla) a jejich stručné označení (místo, druh, 
charakteristické rozměry),

- přeložky a úpravy dotčených PK, drah, inženýr
ských sítí, vodotečí a vodních nádrží,

- přístupy na sousední nemovitosti (pozemky, bu
dovy),

- demolice,

- další potřebné podrobnosti vzhledem k jmenovi
té problematice stavby a účelu dokumentace 
(stupeň DŮR);

c) širší vztahy na okolí:

— vztah k územní plánovací dokumentaci,
— chráněná území, významné krajinné prvky a záto

pové oblasti,
— napojení na sítě komunikací, styk s dráhami,
— trasy PK s omezeným obecným užíváním a objížďky 

v průběhu výstavby,
— inženýrské sítě a další vyba vení území ovlivňující 

polohu stavby.
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(2.) SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ)

Tato situace je součástí DUR a její další výtisky plní 
funkci situačního výkresu požadovaného § 3, odst. (3) 
vyhlášky 13211998 Sb. pro návrh na vydání územního 
rozhodnutí.

Zpracuje se jako situační výkres současného stavu 
území na podkladu katastrální mapy, včetně parcel
ních čísel a hranic katastrálních území, se zakreslením 
situativního řešení stavby s označením členění stavby 
na stavební objekty a provozní soubory (technologické 
vybavení) a vyznačením, vazeb (účinků) na okolí v mě
řítku 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000, případně v měřítku pů
vodních katastrálních map, zejména s těmito 
podrobnostmi:

a) současný stav území uvedený na katastrální mapě 
se doplní organizací území podle územně plánovací 
dokumentace, dotčenými nadzemními a podzemní

mi zařízeními (současnými i připravovanými) s vy
značením jejich ochranných pásem, hranic 
chráněných území a zátopových území, případně 
dalších potřebných charakteristik území (např. 
vyznačení členitosti terénu vrstevnicemi);

b) vyznačení stavby:

- osy všech pozemních komunikací s jejich identi
fikací a uvedením základních údajů o obloucích 
a přímkách ,

- staničení, začátky a konce úprav komunikací,

- vyznačení okrajů silniční koruny (případně 
i jízdních pásů) a hranice silničního pozemku 
a hranice staveniště,

- zákres významných objektů stavby, jejich iden
tifikace a základní technická charakteristika 
(např. mostní objekty, tunelové stavby, odpočin
ky, zdi, zastávky linkové dopravy a MIID),

- napojení na sítě PK, umístění křižovatek a zob
razení jejich vzorů;

c) seznam všech objektů celé stavby a jejich budou
cích správců s případným označením objektů jed
notlivé, dílčí části stavby.

(3.) PODÉLNÉ PROFILY NAVRHOVANÉ PK 
A PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH KOMUNI
KACÍ

Vypracují se v měřítku situace stavby, případně celko
vé situace, obvykle s desetinásobným převýšením pro 
výšky a v podrobnostech nutných pro určení silničního 
pozemku (vnějšího okraje stavebního pozemku).

V případě, že se vypracuje celková (přeh ledná) situa
ce stavby, je možné umístit tuto situaci a podélný profil 
navrhované PK na jeden výkres.

Pro ověření sklonů křižovatkových větví se mohou vy
pracovat jejich přehledné podélné profily.

(4.) VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

všech PK stavby a větví mimoúrovňových křižovatek 
obvykle v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200.

(5.) PŘÍČNÉ ŘEZY

Zpracují se pouze v rozsahu, který umožní jednoznač
ně určit plochu pozemků potřebných pro stavbu a není 
je třeba zařazovat do odevzdávané dokumentace (do
kladovat).

(6.) VÝKRESY MOSTNÍCH OBJEKTŮ

(6.1) Základní výkresy

Pro jednotlivé mostní objekty se vypracují výkresy 
uvedené v kapitole 6 TKP-D, čl. 6.3.3.7 (situace 
1 : 500, půdorys a podélný řez 1 :100 až 1 : 500, vzoro
vý příčný řez 1 : 100).

Požadované grafické zobrazení mostního objektu 
může být umístěno i na společném výkrese. Samostat
nou situaci mostního objektu lze nahradit podrobným 
zákresem objektu clo koordinační situace stavby.

(6.2) Doplňkové výkresy

Podle potřeby zadavatele/objednatele uvedené poža
davkem v zadávací dokumentaci.

(6.3) Podrobnosti zpracování

Návrh mostního objektu na výkresech se zobrazí v po
drobnostech uvedených v kapitole 6 TKP-D, čl. 
6.3.3.8.

(6.4) Provozní soubory

Jestliže součástí mostního objektu je technologické za
řízení, dokumentuje se jako provozní soubor.

(7.) VÝKRESY TUNELŮ, PODZEMNÍCH OB
JEKTŮ A GALERIÍ

(7.1) Výkresy DÜR tunelových staveb se vypracují 

podle požadavků kapitoly 7 TKP-D, čl. 7.3.2.3 
b) pro výkresovou část. Samostatnou situaci 
tunelového objektu lze nahradit podrobným 
zákresem objektu do koordinační situace stav
by.

(7.2) Podrobnosti výkresů musí zajistit jednoznačné 
určení potřebného záboru pozemků a požado
vaný rozsah návrhů stavebtií části a technolo
gického vybavení uvedený v kapitole 7 TKP-D, 
čl. 7.3.2A.

(8.) VÝKRESY ODVODNĚNÍ PK

(8.1) Situační řešení se zakreslí do situačního výkre
su PK. Jestliže návrh situačního řešení odvod
nění přesahuje oblast situačního výkresu PK, 
pak je potřebné vypracovat samostatnou situ
aci odvodnění PK.

(8.2) Nároky odvodnění na trvalý a dočasný zábor 
pozemků (ZPF a pozemky s funkcí lesa) se za
kreslí do situace stavby na podkladě katastrál
ní mapy, je-li tento zákres mimo nároky pro 
komunikaci včetně mostů a tunelů.

(8.3) V případě složitého technického řešení se vy

pracují samostatné zjednodušené výkresy ob
jektů odvodnění PK (např. předběžná 
hydrotechnická situace, přehledné podélné 
profily, vyústění do recipientu a funkční sché-
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ma dešťové usazovací nádrže). Tyto výkresy 
nejsou standardní součástí DUR a vypracují se 
pouze na základě požadavku zadávací doku
mentace zakázky.

(9.) VÝKRESY OBSLUŽNÝCH ZAŘÍZENÍ (PO
KUD JSOU SOUČÁSTÍ STAVBY)

(9.1) Situační řešení obslužných zařízení PK(ve 
smyslu ČSN 73 6101), tj. zastávek linkové 

osobní dopravy a MHD, odpočívek a parko
višť, se zakreslí přehledně do situace stavby 
a rozsáhlejší zařízení i do celkové situace stav
by (pokud se zpracovává).

(9.2) Přehledné výkresy výškového řešení obsluž
ných zařízení, vzorové řezy zpevněných ploch, 
odvodnění a případně typové výkresy jejich 
vybavení.

(10.) CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA PK

(10.1) Cizí zařízení dotčené stavbou se zakreslí do si
tuace stavby a to jak jejich dosavadní průběh, 
tak i navrhované přeložky a úpravy včettiě po
pisu s identifikačními údaji, základními tech
nickými charakteristikami a rozsahem změn.

(10.2) Přehledné výkresy výškového návrhu v přípa
dě, že je to potřebné z důvodu technického řeše
ní nebo požadováno vlastníkem/správcem 

zařízení.

(11.) REKULTIVACE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Výkresy vyznačující rekultivaci rušených úseků PK, 
drah, stavebních pozemků apocl. a/nebo terénní úpra
vy ve vhodném měřítku, jestliže není možné nebo vhod
né tyto úpravy uvést na situačním výkrese (situace 

stavby).

(12.) STAVENIŠTĚ A ORGANIZACE VÝSTAVBY

(12.1) Situace (vhodné měřítko):

— hranice staveniště,
— umístění ploch skládek a deponií na staveništi (do

poručených),
— zdroje energie, vody,

— přístupy na staveniště,
— dopravní trasy, objíždky,
— návrh rozdělení stavby na samostatně realizo vatel

né části včetně nutných časových návazností.

Poznámka: Možno zakreslit přímo do celkové situa
ce stavby.

(12.2) Další potřebné výkresy

C. DOKLADY

Část DÜR doklady obsahuje:

(1) Seznam všech přikládaných dokladů z jednání 
a konzultací s příslušnými státními orgány a dotčený
mi třetími osobami (s výjimkou vlastníků a uživatelů 
pozemků), případně jejich stanoviska, která byla zís

kána v průběhu zpracování dokumentace.

(2) Kopie všech dokladů uvedených v bodě (1).

4.3.3 Souvisící dokumentace

Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se 
zařadí podklady použité pro vypracování DUR a do
kumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádře
ní státních orgánů podle zvláštních předpisů a získání 
územního rozhodnutí o umístění stavby.

Druh, rozsah a zhotovitele vypracování výchozích 
podkladů a dokumentace účinků stavby určí zadava
tel/objednatel s přihlédnutím k povaze stavby PK. 

Jsou to zejména:

(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR

— viz podoclclíl4.3.2 bod A (3.10) a A (3.11) této směr
nice a kapitola 1 TKP-D, oddíl 1.9.

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT

Dokumentace záboru pozemků (ZE) se vypracuje 
v rozsahu a s obsahem uvedeným v kapitole 1 TKP-D, 
pododdíl 1.12. Vedle seznamů a údajů pro pozemky 
potřebné k realizaci stavby obsahuje tato dokumenta
ce výpočet odvodů za odnětí půdy z půdních fondů, vy
hodnocení záboru včetně plánu rekultivace dočasného 
záboru a podklady pro věcná břemena.

Pro dálnice se záborový elaborát zpracuje podle před
pisu ŘSD.

(3) HLUKOVÁ STUDIE

Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou 
platnou vyhláškou, resortním Metodickým pokynem 
a požadavky TKP-D 11.

(4) EXHALAČNÍ STUDIE

Posuzují se emise z hledisek požadovaných příslušný
mi předpisy (viz kapitolu 11 TKP-D, čl. 11.3.3.2 b)).

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE

(5.1) Uvede se celkové množství zemin a skalních 
hornin na stavbě, množství materiálů použi
telných pro stavbu, při přebytku materiálu 
místo a způsob uložení (skládka, jiná stav
ba) a při nedostatku \předpokládané zdroje 
vhodného materiálu pro násypy.

(5.2) Výčet vrchní kulturní vrstvy (ornice) a pod 
ní uložené zúrodnění vhodné vrstvy, plán je
jich přemístění a jejich hospodárné využití 
včetně rekultivačních opatření.

(6) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ 
S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY ČD

Vypracuje se v rozsahu podle požadavku ČD. (Vždy 

uvést polohu projednávaného objektu stavby PK 
vzhledem ke dráze — km dráhy, příčné řezy apod.).

(7) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Vypracuje se pouze je-li požadováno zadavatelem/ob
jednatelem v zadávací dokumentaci.
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4.3.4 DUR pro samostatnou stavbu mostního ob- jsou uvedena pro stavbu PK s tím, že PK je v pozici do- 
jektu nebo tunelového objektu plňkového stavebního objektu a její základní funkci

Je-li mostní objekt nebo tunel hlavním předmětem v dokumentaci plní mostní objekt nebo tunel. Most se 
stavby, platí pro vypracování DÚR stejná ustanovení navrhne ve shodě s kapitolou 6 1KP-D a tunel s kapito- 
(požadovaná skladba a obsah dokumentace), která lou 7 TKP-D.
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5. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 
POVOLENÍ (DSP)

5.1 VŠEOBECNĚ

5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení určuje stav
bu návrhem jejího prostorového řešení, členění, roz
měrů a druhů konstrukcí a technologického vybavení. 
Navrhuje účelové, stavebně technické a ekonomické 
řešení stavby splňující podmínky na její zhotovení, 
provoz a údržbu.

5.1.2 DSP musí splňovat:

a) podmínky územního rozhodnutí;

b) požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání 
stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zá
kona o pozemních komunikacích a jejich provádě
cích vyhlášek (zákon č. 50/1976 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., vyhláš
ka ě. 131/1998 Sb., vyhláška č. 132/1998 Sb., vy
hláška č. 137/1998 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb.) 
a dalších právních předpisů;

c) obecné technické požadavky na výstavbu a technic
ké požadavky na výrobky (vyhláška 
č. 137/1998 Sl>., vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška 
č. 174/1994 Sb., zákon č. 22/1997 Sb.);

d) základní požadavky na bezpečnost a užitné vlast
nosti stavby, kterými jsou zejména

— mechanická odolnost a stabilita (působící zatížení 
nesmí způsobit zřícení nebo destruktivní poško
zení stavby, nepřípustné přetvoření, ohrožení 
provozuschopnosti apod.),

— požární bezpečnost (např. únikové cesty v proti
hlukových clonách, zařízení požární ochrany 
v tunelech atd.),

— ochrana proti hluku (snížení úrovně hluku z do
pravy na přijatelnou míru),

— bezpečnost při užívání (bezpečnost silničního 
provozu)a

— úspora energie (hospodárnost silničního provo
zu, použití místních materiálů, úsporné technolo
gie a provoz, SSUD);

e) navázání na okolní území a jeho technické vybavení 
a komunikační sítě;

f) požadavky na postup a hospodárnost výstavby;

g) požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláš
ka č. 174/1994 Sb.).

5.1.3 DSP slouží:

a) k určení konečného technického řešení v rozsahu 
požadovaném stavebním zákonem;

b) pro vydání stavebního povolení po ověření doku
mentace speciálním stavebním úřadem;

c) k majetkoprávnímu projednání a získání pozemků 
pro stavbu;

d) jako podklad pro vypracování další dokumentace 
potřebné pro zadání a realizaci stavby.

5.1.4 Pro zhotovení DSP platí:

5.1.4.1 Rozsah, obsah a způsob zajištění DSP pro urči
tou stavbu určí její zadavatel/objednatel na základě:

— ustanovení této směrnice,
— rozhodnutí o umístění stavby a jeho podmínek (po

kud existuje),
— případných požadavků speciálního stavebního úřa

du v záležitostech, ve kterých je oprávněn rozhodo
vat ve vztahu k dokumentaci stavby podle 
ustanovení stavebního zákona,

— svých specifických požadavků v závislosti na cha
rakteru, rozsahu a složitosti stavby,

— záměru zda a v jakém rozsahu se hodlá podílet na 
zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, zho
tovení určitých objektů stavby jiným zhotovitelem 
dokumentace apod.).

5.1.4.2 Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DSP 
v souladu se zadávací dokumentací, DUR, podmínka
mi rozhodnutí o umístění stavby (existují-li) a požadav
ky této směrnice. Návrh stavhy zohlední územní, 
dopravní, technická, ekonomická a estetická hlediska. 
Stavba navržená v DSP musí splňovat podmínky, kte
ré jsou uvedeny v pododdílu 5.1.2 této směrnice. Po
drobnosti řešení musí odpovídat účelu tohoto stupně 
dokumentace (viz pododdíl 5.1.3 této části směrnice).

5.1.4.3 V průběhu zpracování DSP projedná zhotovi
tel dokumentace návrh stavby se zadavatelem/objed
natelem, dotčenými orgány státní správy 
a samosprávy, dotčenými právnickými osobami a pří
padně expertem zadavatele/objednatele. Koncept DSP 
projedná zhotovitel dokumentace se zadavatelem/ob
jednatelem, případně jeho expertem. Doklady o pro
jednání se zařadí do dokumentace.

5.2 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DSP

5.2.1 Zadávací dokumentace

Základním výchozím podkladem pro vypracování DSP 
je zadávací dokumentace, kterou zajišťuje zadava
tel/objednatel. Sestává se především z VDP-D, ZDP-D, 
TKP-D a ZTKP-D. Zadávací dokumentace definuje 
požadavky na předmět dokumentace tak, aby uchazeči 
o zakázku mohli řádně vypracovat nabídku na zhoto
vení dokumentace.

Pro vyhotovení ZDP-D a ZTKP-D platí „Metodický 
pokyn k sestavení ZDP-D a ZTKP-D“ (MDS ČR).

V ZDP-D a ZTKP-D se uvedou údaje a informace ve 
smyslu ustanovení VDP-D a TKP-D, které odpovídají 
jmenovité stavbě nebo její změně. Jsou to zejména:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

(1) Stavba: - název stavby,

- druh stavby a její účel, 

-předmět stavby (PK, mostní
objekt, tunel apod.),

- místo stavby (obec, okres,
VÚSC).
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(2) Zadavatel/objednatel:

- název,

- adresa,

- odpovědný zástupce.

(3) Způsob zadání

II. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

(1) Předmětná PK (mostníobjekt, tunel apod.)

(2) Stupeň dokumentace (DSP)

(3) Druh stavby

III. POŽADAVKY NA NÁVRH STAVBY

(1) Všeobecné pokyny

(2) Umístění stavby

(3) Obsah a rozsah stavby a požadavky na její čle

nění

(4) Požadované technické a uživatelské paramet

ry
(5) Architektonické řešení (SSÜD, portály tunelů, 

mosty apod.)

(6) Zvláštní požadavky

Poznámka: Jestliže byla zpracována a schválena
DÜR, případně jiná dokumentace, která je 
součástí podkladů pro vypracování doku
mentace a obsahuje údaje uvedené pod bo
dem (2), (3), (4) postačí odkaz na tuto 
dokumentaci s případným komentářem.

IV. INFORMACE VE VZTAHU K ZAKÁZCE

(1) Předchozí studie, DÜR, expertizy a další pod

kladová dokumentace

(2) Stručná charakteristika území

(3) Informace o chráněném území, ochranných 
pásmech vodních zdrojů, zátopovém území

(4) Požadavky na režim stavby (omezení nebo vy
loučení silničního provozu, krátká lliůta vý

stavby apod.)

(5) Plánované stavby v oblasti stavby PK

V. POSKYTOVANÉ PODKLADY

Seznam podkladů, které budou předány zhotoviteli 
dokumentace (výběr z podkladů potřebných pro zho
tovení dokumentace - viz pododdíl 5.3.2 odstavec 

A(1.3)).

VI. POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

(1) Lhůty na vypracování dokumentace

(2) Lhůty na zhotovení stavby a zvláštní požadav
ky najejí zhotovení (např. stavba za provozu)

(3) Požadované náležitosti dokumentace

(4) Požadavky na vybavení dokumentace

(5) Počty výtisků (paré)

(6) Způsob a lhůty projednání

(7) Způsob převzetí dokumentace

VII. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ GEODETIC
KÝCH PRACÍ

Druh a rozsah geodetických prací, které zajistí zhoto

vitel dokumentace.

VIII. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMŮ 
A DALŠÍCH PODKLADŮ

Druh a rozsah průzkumů a podkladů, které zajistí 
zhotovitel dokumentace.

5.2.2 Podklady pro vypracování DSP zajišťované 
objednatelem

Podklady, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
zakázky (viz pododdíl 5.2.1 - odstavec V.) předá zada
vatel/objednatel vybranému zhotoviteli dokumentace 
v době uvedené v zadávací dokumentaci. Jedná se 
o podklady, které má k dispozici nebo je zajistí před za
dáním zakázky, případně je obstará v průběhu zhoto
vení dokumentace:

a) podklady předávané obvykle pro každou stavbu, 
pokud existují:

aa) DUR a územní rozhodnutí včetně jeho podmí
nek (případně předchozí studie včetně expertizy 
a stanoviska zadavatele/objednatele nebo jiná 
podkladová dokumentace v případě, že DUR 
není třeba vypracovat);

ab) rozhodnutí o stavební uzávěře, pokud bylo vy
dáno;

ac) případné požadavky stavebního úřadu na roz
sah DSP (např. pro zjednodušenou dokumentaci 
technicky jednoduché stavby);

ad) stanoviska a podmínky státních orgánů nebo 
úřadů, jestliže byla vydána;

ae) další podklady, které má zadavatel/objednatel 
k dispozici (např. provedené průzkumy, existu
jící dokumentace, informace z vlastního archivu 
nebo databáze).

b) podklady, které zadavatel/objednatel zajistil nebo 
zajistí jiným způsobem než objednáním u zhotovite
le dokumentace, např.:

— dopravní průzkum nebo údaje,
— zaměření území včetně polohy inženýrských sítí,
— geotechnický průzkum, případně další průzku

my,
— diagnostický průzkum konstrukcí;

5.2.3 Podklady pro vypracování DSP zajišťované 
zhotovitelem dokumentace:

Všechny podklady potřebné pro zhotovení dokumen
tace s výjimkou těch, které předá zadavatel/objednatel 
podle zadávací dokumentace (viz pododdíl 5.2.1- od
stavec VII, VIII a pododdíl 5.2.2), zajistí zhotovitel do
kumentace. Seznam všech základních podkladů je 
uveden v pododdílu 5.3.2 - A(3.1).
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5.3 OBSAH DSP

5.3.1 Základní členení DSP

Dokumentace pro stavební povolení obsahuj e tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část

D. Technologická část

E. Staveniště a provádění stavby

F. Dokladová část

Podklady a průzkumy se připojí k DSP v samostatném 
souboru „Souvisící dokumentace“. Jejich vyhodnoce
ní se uvede v průvodní zprávě DSP.

5.3.2 Přílohy a jejich obsah

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

(1.1) Stavba - podle zadávací dokumentace

(1.2) Stavebník/objednatel DSP -podle zadávací do
kumentace

(1.3) Zhotovitel dokumentace (projektant)

- Název, adresa, ICO,

- zpracovatelský útvar,

- seznam oprávněných zpracovatelů,

- poclzhotovitelé (název, adresa, ICO).

(2.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

(2.1) Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění 

a významu.

(2.2) Předpokládaný průběh výstavby

- Zahájení,

- etapizace a uvádění do provozu,

- dokončení stavby.

(2.3) Vazba na územně plánovací dokumentaci nebo 
na územně plánovací podklady a na územní 
rozhodnutí včetně plnění jmenovitých podmí
nek (je-li vydáno).

(2.4) Stručná charakteristika území a jeho dosa
vadní využití.

(2.5) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu 
na krajinu, zdraví a životní prostředí.

(2.6) Celkový dopad stavby do dotčeného území 
a navrhovaná opatření:

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém 
území,

- změny dosavadních využití území,

- změny dosavadních staveb dotčených projekto
vanou stavbou,

- ostatní.

(3. ) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
A PRŮZKUMŮ

(3.1) Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vy
pracování DSP (předané stavebníkem/objed

natelem nebo zajištěné zhotovitelem 
dokumentace). Druh a rozsah těchto doku
mentů závisí na rozsahu a složitosti stavby 
a podmínkách území. Jsou to zejména tyto do
kumenty:

a) zadávací dokumentace zakázky;

b) předchozí dokumentace stavby (studie, DUR, do
kumentace o vlivu stavby za ZP apod.);

c) územně pláno vací dokumentace nebo územně plá
novací podklady (existují-li);

d) mapové podklady, zaměření území a další geode
tické podklady;

e) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje);

f) geotechnický a hydrogeologický průzkum;

g) základní korozní průzkum;

li) diagnostický průzkum konstrukcí;

i) hydrometeorologické a hydrologické údaje, pla
vební podmínky, inunclace, kvalita vody v recipi
entech;

j) klimatologické údaje (převládající směr větru, 
výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti).

(3.2) Podmínky orgánů státtií správy vyplývající ze 
z vláštních předpisů a jejich plnění.

(4.) ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

STAVBY)

(4.1) Způsob číslování a značení

(4.2) Určení jednotlivých částí stavby

(4.3) Členění stavby na části stavby, na stavební ob
jekty a provozní soubory

(5.) PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

(5.1) Věcné a časové vazby souvisejících staveb ji
ných stavebníků (investorů).

(5.2) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její 
plynulosti a koordinovanosti.

(6.) PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 
(SPRÁVCŮ)

(6.1) Seznam známých nebo předpokládaných 
právnických a fyzických osob, které převez
mou jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory po jejich dokončení do vlastnictví nebo 
je budou spravovat (PK, inženýrské sítě, oplo
cení apod.).

(6.2) Způsob užívání jednotlivých částí stavby.

(7.) PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

(7.1) Možnosti (návrh) postupného předávání části 
stavby (úsek, objekt) do užívání.

(7.2) Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před 
dokončením celé stavby.

(8.) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

V této části průvodní zprávy se uvedou základní údaje
důležité z celkového pohledu na stavbu a její jednotlivé
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části podle objektové skladby. Podrobné technické 
údaje se uvedou v technických zprávách jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů.

Stručný technický popis uvede projektovaný rozsah, 
kapacitní údaje, základní technické parametry, zá
kladní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 
řešení stavby, principy začlenění stavby do území, ře
šení širších vztahů a technické důsledky požadavků 
zvláštních předpisů. Uvede se zejména:

(8.1) Pozemní komunikace:

a) výčet jednotlivých PK stavby;

b) základní charakteristiky příslušných PK:

- parametry a zdůvodnění trasy,

- návrh zemního tělesa, použití druhotných mate
riálů, výsledky bilance zemních prací,

- příčné uspořádání,

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpev
něných ploch.

(8.2) Odvodnění PK:

stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakte
ristiky a rozsah

(8.3) Mostní objekty a konstrukce:

a) výčet mostních objektů a složitějších konstrukcí 
(např. opěrných zdí);

b) základní charakteristiky jednotlivých mostních 
objektů a konstrukcí zejména:

- základní údaje (rozpětí, délky apod.),

- stavebně technické řešení,

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,

- postup a technologie výstavby.

(8.4) Tunely:

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklo

ny);

b) vybavení tunelu;

c) navržená technologie výstavby;

cl) principy řízení dopravy a protipožární ochrany.

(8.5) Obslužná zařízení:

uvedou se navržená obslužná zařízení specifikovaná 
v ČSN 73 6101, která jsou součástí PK podle zákona 

č. 13/1997 Sb.)

- umístění,

- rozsah,

- vybavení.

(8.6) Vybavení a příslušenství PK:

uvede se navržené vybavení podle CSN 73 6101 a sou
částí/příslušenství podle zákona č. 13/1997 Sb.)

— bezpečnostní zařízení,
— dopravní značky a zařízení,
— světelné signalizační zařízení,
— zpomalovací prahy,
— ochrana proti vniknutí zvěře,
— clony proti oslnění,
— záchytná zařízení ve skalních zářezech,

— únikové zóny,
— zařízení SOS,
— telefony, kabely apod.

(8.7) Začlenění stavby do území a širší vztahy:

— vliv staveb jiných stavebníků na technické řešení 
stavby,

— vztah trasy a krajiny,
— architektonické řešení exponovaných objektů (por

tály tunelů, velké mosty apod.),
— vliv existujících dopravních sítí na stavebně tech

nické řešení stavby,
— dosavadní a/nebo plánované podzemní a nadzemní 

stavby na stavebním pozemku a jeho okolí.

(9.) VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮ
ZKUMŮ A MĚŘENÍ

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnoce
ním jejich vlivu na řešení stavby.

(10.) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚ
NÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ A KULTUR
NÍ PAMÁTKY:

— rozsah dotčení,
— podmínky pro zásah,
— způsob ochrany nebo úprav,
— vliv na stavebně technické řešení stavby.

(11.) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvo

laných stavbou:

— odstranění staveb (demolice),
— kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhra

da,
— rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,
— ozelenění nebo jiné úpravy nezastavených ploch,
— zásah do zemědělského půdního fondu a případné 

rekultivace,
— zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,
— zásah do jiných pozemků,
— vyvolané přeložky a úpravy sítí technického vyba

vení, PK, drali, vodních toků apod.

(12.) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT
ŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby:

— všechny druhy energií,
— telekomunikace,
— vodní hospodářství,
— připojení do dopravní infrastruktury a parkování,
— možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

(podzemní i nadzemní sítě),
— druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími 

užíváním stavby.

(13.) VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU 
NA ZDRAVÍ A ŽP

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího 
užívání a uvedou se návrhy na opatření k jejich pre
venci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu se
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zvláštními předpisy (vazba na DUR a EIA). Jde zejmé

na o:

— ochranu krajiny a přírody,
— hluk,
— emise z dopravy,
— vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje.

(14.) OBECNÉ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

— požadavků na bezpečnost (silniční provoz, protipo
žární bezpečnost),

— užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita ob
jektů, životnosti, splnění obecně technických poža
davků na výstavbu a výrobky, snadná údržba 
apod.),

— zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace,

— požadavků civilní ochrany.

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

(1.) CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAVBY 

Tetilo výkres zobrazuje celkové situativní uspořádání 
sta vby nebo souboru staveb na mapovém podkladě se 
zachycením širších vztahů v projektované oblasti (pří
padně i výškové řešení, je-li to požadováno v zadávací 
dokumentaci). Měřítko této situace se volí v závislosti 
na rozsahu stavby a poměrech území. Obvykle se po
užije měřítko 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 50 000.

(2.) SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ) 

Zpracuje se jako situační výkres současného stavu 
území na podkladu katastrální mapy s vyznačením 
hranic pozemků a jejich parcelních čísel, včetně sou
sedních pozemků, existujících staveb, nadzemních ve
dení, podzemních sítí technického vybavení 
a případně vrstevnice zobrazující členitost terénu. Do 
tohoto upraveného podkladu se zakreslí polohopisné 
i základní výškové řešení stavby a obvod staveniště. 
Tento zákres vyznačí jednoznačné řešení stavby v čle
nění na navržené stavební objekty a provozní soubory, 
včetně účinků a vazeb na okolí, tj. zejména připojení 
na dopravní sítě a technické vybavení území, přeložky 
a úpravy nadzemních i podzemních sítí, úpravy a de
molice budov, úpravy terénu a pozemků, přístupy na 
stavbu, připra vované stavby jiných investorů apod. 

Volba měřítka závisí na složitosti stavby. Použije se ob
vykle měřítko 1 : 2 000, 1 :1 000 nebo 1 : 500. Situace 
navržené stavby musí obsahovat podrobnosti požado
vané ČSN 01 3466.

(3.) GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES

Samostatný geodetický koordinační výkres se dokla
duje v případě, když není zadavatelem požadována 
geodetická dokumentace jako zvláštní příloha DSP 
(viz pododdíl 5.3.3). Výkres obsahuje zákres os s vy
značením staničení a hlavních bodů komunikací a osy 
a hlavní body ostatních stavebních objektů, pokud je
jich stabilizovaná síť vytyčovacích boduje rovněž vy

značena ve výkresu. Na výkrese nebo v jiné příloze 
DSP se uvedou souřadnice všech vyznačených bodů. 

Pokud by geodetický koordinační výkres neobsahoval 
více podrobností, než se uvedlo na koordinační situaci, 
je možno tento výkres vypustit.

(4.) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Tato příloha obsahuje bilanci výkopů, násypů, ornice 
a podorničních vrstev celé stavby. Určí se množství ze
min a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost 
jejich přímého použití, použití po úpravě a uložení pří
padného přebytku na skládku. Vyhodnotí se případný 
nedostatek materiálu do násypů a jeho krytí ze zemní
ku nebo použitím druhotných materiálů.

Provede se bilance skrývky vrchních kulturních vrstev 
půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných ze
min. V případě, že je to požadováno příslušným orgá
nem ochrany zemědělské půdy, vypracuje se plán na 
přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné 
využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrét
ní využití včetně využití pro rekultivace.

(5.) SOUHRNNÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ DOKU

MENTACE

Jestliže stavba obsahuje více vodohospodářských ob
jektů, které posuzuje příslušný vodohospodářský or

gán, je možné tyto objekty zařadit do této samostatné 
přílohy souhrnného řešení stavby

C. STAVEBNÍ ČÁST

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná 
dokumentace, která se zařadí v DSP do souboru C. 
Stavební část. Zařazení a označení jednotlivých ob
jektů se provede podle přílohy 5 této směrnice, pokud 
zadavatel/objednatel neurčí jinak. Následující text 
uvádí obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohle
du na jejich řazení v konkrétní objektové skladbě.

(1.) OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(1.1) Technická zpráva:

a) identifikační údaje objektu;

b) stručný technický popis se zdůvodněním navržené
ho řešení;

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich 
užitív dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický 
průzkum atd.);

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných vý

počtů podle TP 77;

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady od
vodnění, ochrana PK;

g) návrh dopravních značek, řízení dopravy, telettia- 
tika;

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstav
by, případně údržbu;

i) vazba na případné technologické vybavení;
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o sta
tickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

(1.2) Výkresy

(1.2.1) Všeobecně

Pro vypracování výkresů PK a mostů 2^lati CSN 
01 3466, ČSN 01 3467 a TP113. Výkresy dalších druhů 

objektů (např. kanalizace, plynovody) a výkresy spe
ciálních konstrukcí (např. betonové a ocelové kon
strukce) se zpracují podle požadavků příslušných 
výkresových norem.

(1.2.2) Situace PK

Situace všech stavebních objektů PK je uvedena na si
tuaci stavby (koordinační) v části B. Proto není nutné 
vypracovat samostatnou situaci objektu a postačí od- 
volávka na situaci stavby, případně se může k doku
mentaci objektu připojit výřez ze situace stavby, který 
zobrazuje příslušný objekt.

(1.2.3) Podélný profil

Vypracuje se zpravidla v délkovém měřítku situace 
PK a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením. 
Obvykle se volí měřítko 1 :1 000/100 nebo 1 : 2 0001200. 
Pro jednoduchá technická řešení je možno použít mě
řítko 1 : 5 000/500.

(1.2.4) Vzorové příčné řezy

Vykreslí se pro charakteristické, případně odlišné úse
ky PK (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pru
hů, větve křižovatek) v měřítku obvykle 1 : 50, 
případně 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny 
a místní podmínky.

Zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, 
bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typic
kých detailů.

(1.2.5) Charakteristické příčné řezy

Tyto příčné řezy mají zobrazit začlenění tělesa PK clo 
terénu v charakteristických místech. Vypracují se 
zpravidla v měřítku 1 : 100, případně i 1 : 200.

(1.2.6) Schematické řešení křižovatek

Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do si
tuace PK (C.l.2.2) by byl nepřehledný, se vykreslí na 
samostatných výkresech v měřítku situace PK nebo 
menším. V případě, že je potřebné ověřit sklonové po
měry větví křižovatky (složitý vzor křižovatky nebo 
nepříznivé terénní podmínky), vypracují se zjednodu
šené podélné profily kritických větví.

(1.2.7) Výkresy obslužných zařízení

Zpracují se v případech , jestliže jsou součástí objektu 
PK (zařízení specifikovaná ČSN 73 6101). Jedná se 

o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné 
dopra vní plochy a odpočívky. Výkresy musí splňovat 
požadavky příslušných CSN a zobrazovat jednoznač

né stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant 
s přihlédnutím k povaze zařízení.

(1.2.8) Dopravní značky a zařízení

Výkres navržených dopravních značek a dopravních 
zařízení se vypracuje v měřítku situace PK nebo jiném

obvykle jako samostatný výkres. Pouze 
u jednoduchých řešení se dopravní značení vyznačí 
přímo do situace PK.

(1.2.9) Souřadnice hlavních bodů

V této příloze se uvedou souřadnice všech důležitých 
bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto 
body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se sa
mostatný geodetický výkres s jejich zákresem.

Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nej
sou součástí geodetického koordinačního výkresu čás

ti B.

(2.) MOSTNÍ OBJEKTY A KONSTR UKCE

(2.1) Technická zpráva

Obsah technické zprávy mostního objektu nebo kon
strukce musí obsahovat údaje a informace uvedené 
v kapitole 6 TKP-D, příloha č. 3. Dále se uvede pře
hled provedených výpočtů prostorové úpravy objektu, 
vytyčovacích údajů, dimenzí základů, spodní stavby, 
nosné konstrukce, případně uvažované technologie 
a způsob provádění prací. Výpočty se nepřikládají 
a archivují se u zhotovitele dokumentace, pokud není 
uvedeno v ZTKP-D jinak.

(2.2) Výkresy

(2.2.1) Výkresová část mostního objektu nebo koti- 
strukce obsahuje tyto základní výkresy v roz
sahu podle kapitoly 6 TKP-D, článek 6.3.4.8 
ačl. 6.3.4.9):

a) situaci 1 : 500;

b) půdorys 1 : 100, u velkých mostů nad 100 m délky 
1 : 250 (1 : 500);

c) podélný řez 1 : 100 (1 : 250, 1 : 500), případně po
délné řezy samostatných polovin mostu;

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí;

e) příčné řezy 1 : 100 v lících opěr a osách pilířů s po
hledem na pilíře.

(2.2.2) Další výkresové přílohy (viz kapitolu 6 TKP-D, 
čl. 6.3.4.8) se vypracují jestliže to zadava
tel/ objednatel požaduje v ZTKP-D nebo 
ZDP-D.

(3.) OBJEKTY TUNELŮ

Dokumentace tunelových objektů se vypracuje podle 
kapitoly 7 TKP-D, pododdíl 7.3.3 s touto skladbou:

(3.1) Technická zpráva:

(3.1.1) Všeobecná část

a) Identifikační údaje objektu;

b) celkové řešení;

c) členění na stavební podobjekty a provozní soubo

ry-
(3.1.2) Technická část:

a) technický popis stavební části a statické výpočty;

b) technický popis teclmologické části;

c) protipožární zabezpečení objektu (stavby);

d) staveniště a způsob výstavby.
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(3.2) Výkresy:

a) celková situace M 1 : 5 000;

b) koordinační situace M1 :500 (vč. zóny ohrození);

c) vzorové příčné řezy Ml : 20 nebo 1 : 50

d) příčné řezy s geotechnickými údaji včetně pokleso
vé zóny Ml : 100

e) podélné profily s geotechnickými údaji M 
1 : 500/500 (M 1 : 2001200 v zastavěném území);

f) výkresy jednotlivých stavebních objektu a provoz
ních souborů;

g) schéma technologie výstavby;

h) situace organizace výstavby.

(3.3) Souvisící dokumentace:

a) dokumentace pro zadání GT monitoringu;

b) dokumentace „Vstupní údaje pro projekt trhacích 
pracť‘.

(3.4) Doklady

(4.) OBJEKTY ŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU 
(TELEMATIKA) A SYSTÉMU SOS 

Rozsah a obsah dokumentace určí zadavateliobjedna
tel individuálně v ZDP-D nebo ZTKP-D podle potřeb 
příslušných objektů.

(5.) OSVĚTLENÍ PK

Obsah dokumentace musí odpovídat požadavkům pří
slušných předpisů a následných správců (uživatelů) 
objektů a ustanovením kapitoly 15 TKP.

(6.) ODVODNĚNÍ PK

Dokumentace odvodnění musí mít náležitosti uvedené 
v kapitole 5 TKP-D, článek 5.3.3.2.1 a 5.3.3.2.2. 

Tato dokumentace se člení na:

(6.1) Písemnou část (technická zpráva, hydrotech
nické výpočty, statické výpočty při návrhu
DUN);

(6.2) Výkresovou část (situace stavby, hydrotech
nická situace — je-li potřebná pro výpočty, po
délné profily, vzorové příčné řezy, výkresy 
typových i atypických objektů).

(7.) OSTATNÍ OBJEKTY

Základní náležitosti:

(7.1) Technická zpráva:

- identifikační údaje,

- stručný stavebně technický popis včetně zdůvod

nění,

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průře
zů,

- hydrotechnické a další výpočty,

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstav
by,

- budoucí využití.

(7.2) Výkresy (měřítka dle charakteru objektu):

- situace jednotlivých objektů, návaznost na os
tatní objekty,

- podélné profily,

- vzorové příčné řezy,

- příčné řezy,

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřeb
né pro stavební řízení).

Jedná-lise o budovy (SSÜD, odpočívky atd.) vypracu

jí se další výkresy, např. půdorysy, řezy, pohledy, per
spektivy, axonometrické pohledy.

(8.) DOKUMENTACE STYKU STAVBY S DRÁHOU

Tato dokumentace se vypracuje je-li požadována za
davatelem/objednatelem v zadávací dokumentaci. 
Zařadí se sem objekty stavby PK, na které se vztahují 
ustanovení zákona č. 26611994 Sb., o dráhách, tj. 
jedná-li se o stavbu dráhy a na dráze nebo zasahuje-li 
objekt stavby PK do ochranného pásma dráhy. 

Stavební objekty stavby PK, které jsou „stavbou drá
hy“ nebo „stavbou na dráze“ musí splňovat technické 
podmínky určené vyhláškou č. 177/1995 Sb. a poža
davky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopra

vy.

Stavba na dráze musí splňovat podmínky předpisů ČD 
včetně TKP staveb Českých drah.

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná 
dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technolo
gické vybavení tunelů se připojí ke stavební části tune
lového objektu. Dokumentace jednotlivých souborů se 
člení na dvě základní části:

(1.) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva obsahuje zejména:

a) technický popis navrhovaného řešení a jeho zdů
vodnění;

b) výchozí podklady;

c) provedené výpočty a stanovené parametry;

d) specifikace strojů a zařízení.

(2.) VÝKRESY

Vypracují se výkresy zobrazující jednoznačně ná vrh 
provozního a technologického řešení včetně potře
bných schémat a vazeb na stavební část. Měřítka vý
kresů zvolí projektant v závislosti na povaze souboru. 
Zpracování výkresů se provede ve shodě s příslušným i 
výkresovými a odbornými ČSN.

E. ORGANIZACE VÝSTAVBY

Tato část DSP se vypracuje pro celou stavbu s násle
dujícím obsahem:

(1.) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Uvedou se tyto informace a údaje:

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště, 
včetně jeho odvodnění;
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b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění 
a údaje o pozemcích zařízení staveniště, včetně po
zemků, které zajišťuje stavebník/objednatel;

c) zásady návrhu zařízení staveniště;

d) návrh postupu a provádění výstavby;

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provo
zu (předčasné užívání);

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická ener
gie, případně plyn, telekomunikace);

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže 
není samostatný projekt nakládání s odpady - viz 
odstavec G);

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy);

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště 
a jeho okolí;

j) zvláštní podmínky na provádění stavby, které vy
žadují bezpečnostní opatření;

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní 
a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, 
objížďky, výluky).

(2.) VÝKRESY

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje 
uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se ze

jména:

(2.1) Přehledná situace s vyznačením stavby, se zá- 
kresem širších vztahů v dotčeném území, obvo
du staveniště, účelových ploch, přístupů na 
staveniště, napojovacích míst zdrojů a doprav
ních tras. Tato situace se vypracuje obvykle 
v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 :10 000.

(2.2) Situace stavby na podkladu koordinační situace

V této situaci se vyznačí vzájemné vztahy jednotlivých 
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění 
provizorních objektů (přístupové cesty a přemostění, 
montážní zařízení apod.), vazby na výrobní část zaří
zení, staveniště a dcdší údaje podle bodu a) až k) tech
nické zprávy, které připadají v úvahu pro konkrétní 
stavbu.

Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně 
komplikované stavby.

Poznámka: U menších nebo technicky jednodu
chých staveb je možné vypracovat pouze 
jednu situaci, která bude obsahovat všechny 
potřebné údaje.

(2.3) Harmonogram výstavby

Návrh časového postupu prací se vypracuje pro roz
sáhlé a složité stavby v podrobnostech určených v za
dávací dokumentaci.

Pro jednoduché stavby je možné harmonogram vý
stavby zahrnout do technické zprávy části E.

F. DOKLADOVÁ ČÁST

V této části se uvede:

(1.) Seznam všech dokladů z jednání a konzultací 
v průběhu zpracování dokumentace, stanoviska ná

sledných správců (uživatelů) objektů, případně stano
viska státních orgánů k navržené stavbě.

(2.) Kopie všech dokladů uvedených v seznamu (F1.).

5.3.3 Souvisící dokumentace, podklady a průzkumy 

V rámci zpracování zakázky, jejímž předmětem je 
DSP, mohou být další samostatné dokumentace, pod
klady a průzkumy potřebné pro přípravu stavby a vy
dání stavebního povolení. Vypracování těchto 
dokumentací závisí na potřebě příslušné stavby a roz
hodne o nich zadavatel/objednatel DSP. Příslušné po
žadavky se jednotlivě uvedou v ZDP-D nebo ZTKP-D.

Záborový elaborát

Doplnění a úprava ZE zpracovaného souběžně s 
DUR, které zohlední případné změny vzniklé při zho
tovení DSP.

Projekt nakládání s odpady z výstavby 

Vyhodnotí se druh a množství odpadů, které mohou 
vzniknout v průběhu stavby a navrhne se způsob na
kládání s těmito odpady v souladu s ustanoveními zá
kona č. 125/1997 Sb. i jeho prováděcími vyhláškami 
a místními podmínkami.

Geodetická dokumentace

Pro rozsáhlé stavby se vypracuje samostatná geode
tická dokumentace, která obsahuje všechny údaje pro 
prostorové vytýčení všech objektů stavby a obvodu 

staveniště.

Tato dokumentace obsahuje zejména:

a) geodetické koordinační výkresy stavby (zákres 
všech os a hlavních bodů komunikací a ostatních 
stavebních objektů);

b) mikrosítě pro vytyčení složitějších objektů (ncipř. 
velkých mostů);

c) souřadnice hlavních bodů stavebních objektů; 

cl) souřadnice bodů určujících obvod staveniště;

e) projekt bodů vytyčovací sítě;

f) seznam bodů polohového a základního výškového 
pole, které budou dotčeny stavbou.

Vytyčení objektů stavby

Jako podklad pro vytyčení objektů stavby se vypracu
je výkres ve vhodném měřítku se zákresemprvků, kte
ré jsou předmětem vytyčení (hlavní body trasy, 
charakteristické body osy, hlavní polohová čára nebo 
osa, hlavní výškové body, apocl.).

Dalšími údaji jsou tabelogramy vytyčovacích prvků 
tras Uniových objektů a tabelogramy hlavních poloho
vých čar nebo hlavních os objektů s prostorovou sklad
bou a tabelogramy hlavních výškových boclů. 
U jednoduchých staveb lze tyto tabelogramy umístit na 
situaci stavby nebo objektu.

Vytyčení obvodu staveniště

Tato část geodetické dokumentace obsahuje situaci 
vhodného měřítka se zákresem obvodu staveniště s ur-
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Sujícími polohovými body a tabelogramy souřadnic 
těchto bodů.

Projekt bodů vytyčovací sítě

Tento projekt obsahuje zákres navržené vytyčovací 
sítě do mapového podkladu vhodného měřítka, se
znam souřadnic bodů navržené sítě a seznam souřad
nic výchozích bodů základní polohového a výškového 
pole.

V případě technicky jednoduchých nebo malých sta
veb se vytyčovací síť může navrhnout zvolením existu
jících pevných bodů, nebo zřízením volených pevných 
bodů, které vytvoří vytyčovací síť místního systému. 
Pro zvolené body vytyčovací sítě se vypracuje místo
pis, který umožní jejich vyhledání nebo obnovení. 

Není-li tato příloha požadovaná zadavatelem!objed
natelem v rámci zhotovení DSP, vypracuje se jako 
součást DZS.

Geodetické referenční systémy

Pro nově zřizované stavby a pro změny dokončených 
staveb, u kterých se mění poloha nebo zásadně půdo
rysné rozměry a pro všechny stavby mostů, se použijí 
v dokumentaci celostátní souřadnicový a výškový sys

tém, tj.:

— souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTKS),

— systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě 
CS, tj. baltský výškový systém - po vyrovnání 
(Bpv.).

Místní souřadnicový systém a místní výškový systém 
lze použít při geodetických pracích pro stavby, při 
nichž se zachovává vnější půdorysné ohraničení, stav
by dočasné a drobné stavby, které se neuvažují pro ve
dení kartografických děl.

Požadavek na vypracování a rozsah geodetické doku
mentace pro jmenovitou stavbu určí zadavatel!objed
natel v zadávací dokumentaci.

Dokumentace pro zadání geotechnickélio monito

ringu

Zpracuje se pro tunelové objekty v souladu s kapito
lou 7 TKP-D.

Obsahuje zejména návrh systematické kontroly a do
hledu, plánování a organizování postupu prací, před
vídání situací, způsob dokumentace všech změn 
a nařízení a návrh kontrolního měření.

Pro zemní práce na PK se vypracuje program geotech- 
nického monitoringu podle požadavků TP 76.

Ekologické studie

— Hluková studie (změny proti DUR),
— exhalační studie (změny proti DÜR),

— posouzení vlivu solení PK na vodní toky,
— posouzení vlivu stavby na stávající vodní zdroje 

a jejich ochrana.

Dotčená mimolesní zeleň

— Soupis zeleně navržené ke kácení a
— zeleň, kterou je nutno ochránit v průběhu staveb

ních prací,
— zákres dotčené zeleně do katastrální mapy. 

Průzkumy:

— Dendrologický průzkum (podklad pro žádosti 
o souhlas s odstraněním mimolesní zeleně),

— dopltiění průzkumu dosavadních sítí technického 
vybavení území (změny proti DÚR),

— pedologický průzkum ,
— základní korozní průzkum,
— geotechnický průzkum,
— dcdší průzkumy.

5.3.4 DSP pro samostatnou stavbu mostního ob
jektu nebo tunelu

Jestliže hlavním předmětem stavby je mostní objekt 
nebo tunelový objekt, platí pro vypracování DSP usta
novení (skladba a obsah dokumentace), která jsou uve
dena pro stavbu PK s tím, že objekt PK (je-li součástí 
stavby) je v pozici méně významného stavebního ob
jektu a její základní význam v dokumentaci přechází 
na mostní objekt nebo tunelový objekt. Požadavky na 
DSP těchto objektů jsou uvedeny v TKP-D.

5.3.5 Odhad stavebních nákladů ve stupni DSP 

Vypracuje se pouze je-li požadován zadavatelem/ob
jednatelem v zadávací dokumentaci. Stavební náklady 
se určí s pomocí soupisu prací, zhotoveného podle 
OTSKP-PK, s agregací položek určenou v ZDP-D nebo 
ZTKP-D.

Odhad stavebních nákladů je důvěrným dokumentem 

určeným pouze pro potřebu zadavatele/objednatele. 
Vypracuje se jako samostatný dokument ve formě ur
čené zadavatelem/objednatelem.
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6. DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ 

STAVBY (DZS)

6.1 VŠEOBECNĚ

6.1.1 Dokumentace pro zadání stavby určuje stavbu 
do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět 
díla, jeho technické vlastnosti a jakost, a umožňují vy
hotovit podklad pro ocenění díla.

6.1.2 DZS je součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na zhotovení PK (zákon č. 199/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), která je souhrnem údajů 
a informací

— nezbytných pro zpracování nabídky při procesu za
dávání stavby a

— tvořících část obsahu smlouvy o dílo určující před
mět smlouvy o dílo.

6.1.3 Při zpracování DZS se musí dodržet návrh stavby 
(jednotlivých částí) uvedený v DSP, který je ověřený 
příslušným speciálním stavebním úřadem, a zapraco
vat podmínky vydaného stavebního povolení.

6.1.4 Pro stavby, pro které je to účelné a možné, lze vy
hotovit dokumentaci (DSP+DZS), která svým obsahem 
vyhoví požadavkům na DSP i DZS, uvedených 
v kapitolách 5. a 6. této směrnice. Tato dokumentace je 
součástí žádosti o stavební povolení a po vydání staveb
ního povolení je použita pro zadání stavby. Jestliže sta
vební povolení určí podmínky, které si vyžadují 
doplnění nebo úpravu dokumentace, zapracují se po
žadované změny podle své povahy do DSP+DZS nebo 
RDS.

6.1.5 Jedná-li se o rozsáhlou stavbu se složitými kon
strukcemi, je nutné propracovat problematiku zhoto
vení stavby do větších podrobností, než je postačující 
pro získání stavebního povolení.

DSP dává důraz především na určení funkčních a sta
vebně technických vlastností stavby v rozsahu potře
bném pro posouzení stavebním úřadem, zda navržená 
stavba vyhovuje požadavkům stavebního zákona. Pro 
zadání stavby je nezbytné vypracovat podklad pro oce
nění navržené stavby, tj. soupis prací (viz Oborový 
třídník stavebních konstrukcí a prací staveb poze
mních komunikací). DZS musí dopracovat návrhy 
DSP do podrobností, které jsou potřebné pro vypraco
vání soupisu prací s agregací položek požadovanou za
davatelem/objednatelem. DZS dále musí určit základní 
stavebně technické podmínky a požadavky na zhotove
ní stavby (na dílo), které jsou nutné pro realizaci stav
by a které umožňují stanovit a zpřesnit náklady, které 
je nutné vynaložit na zhotovovací i pomocné práce.

6.2 ROZSAH A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ DZS

6.2.1 Obsah a způsob zajištění DZS pro jmenovitou
stavbu určí zadavatel/objednatel na základě

— ustanovení této směrnice,
— rozhodnutí o umístění stavby a jeho podmínek a sta

vebního povolení a jeho podmínek,
— charakteru, rozsahu a složitosti stavby,

— záměru zda a v jakém rozsahu se zadavatel/objedna- 
tel hodlá podílet na zhotovení dokumentace.

6.2.2 Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DZS 
v souladu se zadávací dokumentací, DSP ověřenou sta
vebním úřadem, podmínkami stavebního povolení, 
(případně v souladu s DUR, územním rozhodnutím 
a jeho podmínkami, jestliže se zpracovává sloučená do
kumentace DSP+DZS) a požadavky této směrnice. Do
pracování návrhů předchozího stupně dokumentace 
v DZS musí umožnit snadnou realizaci prací, jejich ná
sledné užívání a údržbu s přihlédnutím ke vhodným 
a dostupným technologiím, podmínkám staveniště a ty
pům výrobků, které splňují požadavek na jejich bez
pečnost (ve smyslu zákona ě. 22/1997 Sb.) a dostupnost 
na trhu. Návrh stavby musí vyhovovat kvalitativním 
požadavkům a parametrům TKP a případně ZTKP.

6.2.3 V průběhu zpracování DZS projedná zhotovitel 
dokumentace návrh stavby se zadavatelem/objednate
lem a případně i s dotčenými státními orgány a dotče
nými právnickými a fyzickými osobami, pokud se do 
DZS zapracovávají změny vyvolané podmínkami sta
vebního povolení a těmito změnami jsou dotčeny jejich 
zájmy.

6.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ DZS

6.3.1 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je základním podkladem pro 
vypracování DZS. Tuto dokumentaci zajistí zadava
tel/objednatel. Sestává se zejména z VDP-D, ZDP-D, 
TKP-D, ZTKP-D a případně dalších dokumentů. Za
dávací dokumentace určuje požadavky na předmět za
kázky, tj. vypracování DZS, takovým způsobem, aby 
uchazeči o zakázku mohli řádně vypracovat nabídku 
na zhotovení dokumentace. ZDP-D a ZTKP-D se vy
hotoví s použitím „Metodického pokynu k sestavení 
ZDP-D a ZTKP-D“ (MDS ČR).

V ZDP-D a ZTKP-D uvede objednatel zejména násle
dující informace a údaje, které odpovídají příslušné 
stavbě nebo změně stavby:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

(1) Stavba:

(2) Zadavatel

(3) Způsob zadání

(Podrobnosti viz pododdíl 5.2.1 odstavec 1).

II. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

(1) Předmětná PK (mostní objekt, tunel apod.)

(2) Požadovaný stupeň dokumentace (DZS)

(3) Druh stavby

III. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DZS

(1) Pokyny k případným podmínkám stavebního 
povolení

(2) Požadavky na členění stavby (etapy, samos
tatné části stavby apod.)

44



(3) Zajištění zpřesňujících průzkumů (např. geo- 
technický, korozní, diagnostický průzkum 
konstrukcí)

(4) Pokyny pro sestavení soupisu prací (zvláštní 
ustanovení podle OTSKP-PK, část II - Soupis 
prací)

- požadovaná agregace položek,

- použití a způsob placení položek skupiny staveb
ních díků O - Všeobecné práce a konstrukce,

- alternativní položky nebo podmínky pro návrhy 
alternativních položek,

- obsah a způsob placení preliminářových polo
žek,

- použití základních položek, jejich náplň a způ
sob placení,

- způsob zpracování a požadovaná forma zhoto
vení soupisu prací (tištěná verze, elektronický 
nosič, verze s oceněním prací zhotovitelem DZS 
apod.).

(5) Požadavek zadavatele/objednatele použít pro 
zhotovení stavby technologie, materiály a vý
robky, které nejsou uvažovány v TKP, případ
ně požadavek na zpřísnění požadavků TKP. 
Příslušné ZTKP zpracuje zadavateli objedna
tel nebo zahrne jejich vypracování zhotovite
lem dokumentace do zakázky.

(6) Další možné pokyny a požadavky zaměřené na 
RDS a zhotovení stavby.

Poznámka: Požaduje-li se sloučená dokumentace 
DSP+DZS, platí pro ní dále pododdíl 5.2.1 - 
odstavec III.

IV. INFORMACE VE VZTAHU K ZAKÁZCE

(1) Seznam předchozí dokumentace s komentářem 
- DSP (případně DÜR pro vypracování 

DSP+DZS), expertizy, výsledky dodatečných 
průzkumů zajištěných zadavatelem/objedna
telem apod.

(2) Záměr zajistit expertízu na DZS (případně
DSP + DZS).

(3) Další informace.

V. POSKYTOVANÉ PODKLADY

Seznam podkladů, které budou předány zhotoviteli
dokumentace po podepsánísmlouvy o dílo (výběr pod
kladů potřebných pro zhotovení dokumentace, které
zajistí zadavateli objednatel).

VI. POŽADAVKY NA DOKUMENTACI

(1) Lhůty na vypracování dokumentace.

(2) Požadované náležitosti dokumentace ve smys
lu ZDP-D a ZTKP-D (upřesnění obsahu poža
dovaného touto směrnicí).

(3) Požada vky na vybavení dokumentace (členění 
dokumentace, kvalitativní požadavky na tisk 
a barevnost, formáty, apod.).

(4) Počty výtisků (celá dokumentace, části doku
mentace, případně jednotlivé listiny nebo vý
kresy).

(5) Způsob a lhůty projednání.

(6) Způsob převzetí dokumentace.

VII. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ DOPLŇUJÍ
CÍCH PRŮZKUMŮ A DALŠÍCH PODKLADŮ

6.3.2 Podklady zajišťované objednatelem 

Podklady, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
(viz pododdíl 6.3.1 odstavec V.), předá objednatel zho
toviteli DZS v době uvedené v zadávací dokumentaci. 
Jsou to podklady, které má zadavatel/objednatel k dis
pozici nebo je zajistí před zadáním zakázky, případně 
je obstará v průběhu zhotovení dokumentace. Jedná se 
zejména o:

a) DSP ověřená příslušným stavebním úřadem;

b) stavební povolení včetně jeho podmínek, souvisejí
cí rozhodnutí orgánů státní správy a vodohospo
dářského rozhodnutí;

c) dodatečné průzkumy a speciální podklady zajiště
né zadavatelem/objednatelem (pokud existují).

6.3.3 Podklady zajišťované zhotovitelem doku

mentace

Všechny podklady potřebné pro zhotovení DZS s vý
jimkou těch, které podle ustanovení zadávací doku
mentace předá zadavatel/objednatel, zajistí zhotovitel 
dokumentace. Jestliže jsou potřebné podklady objed
nány jmenovitě v zadávací dokumentaci (to platí pro 
doplňující průzkumy a nákladné podklady), ohodnotí 
se jejich zajištění v nabídce. Nejsou-li určeny (např. 
existující mapy, hydrotechnické údaje), zahrne se je
jich ohodnocení do celkové ceny DZS.

6.4 OBSAH DZS

DZS je v zásadě DSP doplněná a upravená s ohledem 
na její funkci, tj. určovat předmět zakázky pro vypra
cování nabídky v zadávacím procesu a předmět smlou
vy o dílo v procesu zhotovení stavby. Přílohy DSP se 
použijí jako podklad pro zhotovení příloh DZS.

6.4.1 Základní členění DZS

Dokumentace pro zadání stavby obsahuje tyto části:

— A. Průvodní zpráva
— B. Souhrnné řešení stavby
— C. Stavební část
— D. Technologická část
— E. Staveniště a organizace výstavby
— F. Doklady
— G. Soupis prací

Případné zpřesňující průzkumy se připojí v samostat
ném souboru „Souvisící dokumentace“. Jejich vyhod
nocení se uvede v průvodní zprávě DZS.
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6.4.2 Přílohy DZS a jejich obsah

A. PR ÚVODNÍ ZPRÁVA

Zpracuje se v rozsahu požadovaném pro DSP (viz 
pododdíl5.3.2) s upřesněním vyplývajícím z podmínek 
stavebního povolení, případných zpřesňujících prů
zkumů, požadovaných podmínek pro realizaci stavby 
a zvláštních požadavků zadávací dokumentace.

V technické části průvodní zprávy se uvedou základní 
údaje z celkového pohledu na stavbu v rozsahu požado
vaném pro DSP (viz pododdíl 5.3.2 odstavec A (2)) 
upraveném s ohledem na účel dokumentace, tj. zhoto
vení stavby a podmínky stavebního povolení. Pro velké 
stavby se stručně popíší zásady technického řešení jed
notlivých objektů (výtah z technických zpráv objektů).

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

(1.) CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAVBY 

Celkové situativní uspořádání stavby na mapovém 
podkladě v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 (z DSP).

(2.) SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ)

Detailní zákres navržené stavby v mapovém podkladu 
v měřítku obvykle 1 : 2 000, 1 :1 000 nebo 1 : 500. Mož
no použít situaci stavby z DSP, případně doplnějiou 
podle podmínek stavebního po volení a požadavku za

dávací dokumentace.

(3.) GEODETICKÉ PODKLADY

Tato příloha souhrnného řešení stavby má sestavu vy
cházející z podkladů pro geodetické práce na stavbě 

uvedených v DSP, tj.

a) údaje uvedené na situaci stavby (koordinační) 
a seznamy souřadnic bodů pro vytyčení všech ob

jektů a obvodu staveniště nebo

b) koordinační geodetický výkres (obsah viz DSP 
pododdíl 5.3.2 odstavec B(3)) nebo

c) samostatná geodetická dokumentace (obsah viz 

DSP pododdíl 5.3.3).

Název této přílohy (3) se zvolí podle druhu uváděného 

podkladu.

Jestliže DSP neobsahuje projekt bodů vytyčovací sítě 
stavby, vypracuje se tento projekt v rámci DZS.

(4.) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Tabelárně zpracovaný přehled kubatur zemních prací 
a případně výkres hmotníce, je-li účelná.

C. STAVEBNÍ ČÁST

(1.) OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

(1.1) Technická zpráva

Základní obsah podle DSP (viz pododdíl 5.3.2 - odsta
vec C (1.1)) s detailnějším uvedením či doplněním

- zemních prací, případně sanací, ochrany svahů sil
ničního tělesa, vlivu podzemní vody na provádění 
prací apod.,

— konstrukce zpevněných ploch (ověření výpočtem 
pro dálnice a rychlostní silnice),

— vybavení a zařízení komunikace,
— souvisící součásti komunikace (propustky, zdi, ob

služná zařízení, atd.),
— požadavky na vyklízení staveniště (souvisící kácení 

mimolesní zeleně, demolice, přeložky technického 
vybavení území),

— ochrana proti agresivnímu prostředí,
— zásady postupu výstavby,
— hledisko životního prostředí v průběhu zhotovení 

stavby,
— zajištění bezpečnosti silničního provozu (dopravní 

značení a zařízení),
— zajištění bezpečnosti při výstavbě,
— požadavky na zpracování RDS objektů PK.

(1.2) Výkresy

(1.2.1) Výkresy se vypracují v rozsahu požadovaném 
pro DSP (viz pododdíl 5.3.2 odstavec C (1.2)) 
s potřebným doplněním, a to zejména:

a) podélný profil:
poloha všech příčných řezů, um ístění souvisejících 
součástí komunikace, návaznost na související ob

jekty stavby;

b) vzorové příčné řezy:
detaily uspořádání všech vrstev konstrukce vozo
vek a dalších součástí zpevněných ploch, detaily 
a umístění bezpečnostního zařízení a dopravních 
značek, požadavky na stavbu a ochranu zemního 
tělesa a další potřebné detaily;

c) příčné řezy:
četnost příčných řezů musí spolehlivě určit množ
ství všech souvisejících položek soupisu prací, ze
jména zemních prací;

d) křižovatky:

- situační řešení se uvede v situaci stavby, případ
ně na samostatném výkrese ve vhodném měřítku

- podélné profily větví křižovatky v délkovém mě
řítku situace a výškovém měřítku s desetinásob
ným převýšením, případně v jiných vhodných 
měřítcích,

- příčné řezy podle zásad uvedených v c);

e) výkresy detailů souvisejících součástí PK potřeb
ných pro sestavení soupisu prací (např. odvodňo
vací zařízení, bezpečnostní zařízení, dopravní 
značky, oplocení, apod.) pokud nejsou uvedeny na 
výkresech vzorových příčných řezů nebo jiných ob
jektů;

e) další výkresy DSP převzaté nebo upravené;

g) výpočet kubatur zemních prací objektu;

h) výkres a údaje pro vytyčení objektu (není-li vypra
cována geodetická dokumentace jako samostatná 
část DZS).

(2.) MOSTNÍ OBJEKTY A KONSTRUKCE

(2.1) Technická zpráva

Techtiická zpráva mostního objektu nebo konstrukce 
musí obsahoval údaje a informace uvedené v příloze
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č. 4 kapitoly 6 TKP-D. Je-li navržena alternativa nos
né konstrukce, vypracuje se technická zpráva pro zá
kladní i alternativní řešení.

(2.2) Výkresy

Požadované základní výkresové přílohy jsou uvedeny 
včl. 6.3.5.7 kapitoly 6 TKP-D. Vypracujíse jak pro je
diné řešení, tak pro případnou alternativu nosné kon
strukce.

Se souhlasem objednatele lze použít některé výkresy 
z DSP, pokud není nutné jejich přepracování z důvodu 
podmínek stavebního povolení, případně jiných důvo
dů.

(3.) TUNELOVÉ OBJEKTY

(Tunely, podzemní objekty, galerie)

Tyto objekty obsahují vedle stavební části také techno
logické vybavení.

(3.1) Technická zpráva

Obsah technické zprávy musí odpovídat požadavkům 

uvedeným v čl. 7.3.5.3 a) kapitoly 7 TKP-D včetně po
pisu geolechnického monitoringu podle přílohy č. 5 
této kapitoly.

(3.2) Výkresy

Výkresová část DZS tunelových staveb se zpracuje 
v rozsahu uvedeném v čl. 7.3.5.3 b) kapitoly 7 TKP-D.

(3.3) Statické výpočty

Výpočty se provedou pro definitivní stav i pro jednotli
vé stavební fáze (viz čl. 7.3.5.3 c) kapitoly 7 TKP-D). 
Dokladují se v počtu a způsobem požadovaném v za
dávací dokumentaci.

(4.) OBJEKTY ŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU 
A SYSTÉM SOS

Tyto objekty se zpracují v rozsahu požadovaném pro 
DSP s doplněním o údaje, které jsou potřebné pro vy

pracování soupisu prací.

(5.) OSVĚTLENÍ PK

Tyto objekty se zpracují v rozsahu požadovaném pro 
DSP s doplněním o údaje, které jsou potřebné pro vy

pracování soupisu prací.

(6.) VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Objekty odvodnění PK a další vodohospodářské ob
jekty se vypracují s použitím příslušných objektů 
z DSP, do kterých se zapracují podmínky stavebního 
povolení (včetně vodohospodářského rozhodnutí) 
a podrobnosti nutné pro sestavení soupisu prací těchto 
objektů, případně další podrobnosti podle speciálního 
požadavku objednatele.

(7.) SKUPINA ELEKTRO A SDĚLOVACÍCH OB
JEKTŮ

Do této skupiny se zahrnou objekty elektrických 
kabelů a venkovních vedenia všech druhů telekomuni
kačních sítí včetně případných kabelo voclů.

Pro zadání stavby se použijí příslušné objekty DSP 
případně doplněné o podrobnosti odpovídající stupni 
DZS a případným požadavkům vlastníků (správců) 
těchto objektů.

(8.) SKUPINA OBJEKTŮ TRUBNÍCH VEDENÍ

Tato skupina obsahuje plynovody, teplovody, horko
vody a procluktovody. Základním podkladem pro vy
pracování DZS těchto objektů je DSP, která se doplní 
o výkresy a podrobnosti umožňující sestavení přísluš
ných soupisů prací a o případné požadavky vlastníků 
(správců) těchto zařízení.

(9.) OBJEKTY SDRUŽENÝCH TRAS VEDENÍ

Předmětem těchto objektů jsou společné konstrukce 
pro ukládání minimálně dvou různých druhů vedení. 
Do této skupiny se zařadí kolektory, chodníkové ka
nály, energomosty, potrubní mosty, naclchodníkové 
kolektory a univerzální tvárnicové tratě. DSP těchto 
objektů se upraví tak, aby vyhovovaly požadavkům 
na stupeň DZS.

(10.) ODPOČÍVKY A SSŮD

Použije se DSP těchto objektů s upřesněním potřeb

ným pro sestavení soupisu prací.

(11.) OBJEKTY REKULTIVACÍ A VEGETAČNÍCH 
ÚPRAV

Použije se DSP těchto objektů s upřesněním potře
bným pro sestavení soupisu prací.

(12.) OBJEKTY PROTIHLUKOVÝCH CLON 
A ÚPRAV

Použije se DSP těchto objektů s upřesněním po
třebným pro sestavení soupisu prací.

(13.) POZEMNÍ STAVBY

Objekty pozemních staveb se zpracují podle požadav
ků na zadávací dokumentaci tohoto druhu objektů 
a aby jejich dokumentace byla postačujícím podkla
dem pro sestavení soupisu prací.

(14.) OBJEKTY STAVEB DRÁHY A NA DRÁZE

Projektová dokumentace (DSP) objektů staveb dráhy 
a na dráze ověřená speciálním stavebním úřadem pro 
stavby drah, se doplní o případné podmínky drážního 
správního úřadu a o údaje potřebné pro sestavení sou

pisu prací.

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Do této části DZS se zařadí objekty technologického 
zařízení stavby, tj. technologické soubory, s výjimkou 
technologického vybavení tunelů, které se začlení do 
objektu příslušného tunelu. Specifikace dodávek zaří

zení, rozsah montážních prací, určení návaznosti na 
stavební objekty a program odzkoušení technologic
kých souborů musí umožnit sestavení příslušných sou

pisů prací.
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E. ORGANIZACE VÝSTAVBY

Dokumentace organizace výstavby (zhotovenístavby) 
se vypracuje v rozsahu požadovaném pro DSP, 
s upřesněním potřebným pro vypracování soupisu 
prací a se zohledněním případných požadavků zada
vatele/objednatele na zhotovení stavby.

Pro technicky jednoduché stavby se vypracuje tato 
příloha pro celou stavbu. Pro rozsáhlé a/nebo technic
ky složité stavby (dálnice, rychlostní silnice) se vypra
cuje, na základě požadavku zadavatele!objednatele, 
vedle celkového organizace výstavby ještě organizace 
výstavby objektů velkých mostů, tunelů a SSVD v sa
mostatných přílohách. Organizace výstavby celé stav
by vyřeší pouze vazby vyčleněných objektů na ostatní 
části stavby.

Dokumentace obsahuje technickou zprávu a výkresy.

F. DOKLADY

Do této části DZS se zařadí:

(1) Seznam všech přiložených dokladů.

(2) Kopie dokladů zjednání a konzultací v průbě
hu zpracování DSP, které mají význam pro za
dání a zhotovení stavby včetně stanovisek 
následných správců objektů stavby.

(3) Kopie z projednání doplňků a změn DSP, vy
plývajících z podmínek stavebního povolení 
a požadavků objednatele na zhotovení stavby 
a projednání konceptu DZS s objednatelem.

G. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací stavby se sestaví s použitím Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb poze
mních komunikací.

Pro práce neuvedené v OTSKP-PK se vypracují indi
viduální položky (viz OTSKP-PK, Část 1 — 1.4). Pod

kladem pro jejich vypracování může být třídník ÜRS 

(TSPK), případně jiný vhodný podklad, nebo samos
tatně sestavené specifikace položek prací.

Soupis prací se vypracuje pro stavebně technické řeše
ní stavby určené DSP s případnými změnami a/nebo 
doplňky požadovanými podmínkami stavebního povo
lení. Na základě požadavku objednatele se sestaví 
soupis prací i pro alternativní technické řešení poža
dované objednatelem.

Členění položkového oddílu a celkový souhrn navrhne 

zhotovitel ve shodě s částí II - OTSKP (Metodický 
pokyn na sestavení soupisu prací) pokud objednatel 
neurčí v zadávací dokumentaci specifické požadavky 
na sestavení soupisu prací, tiapř. samostatné soupisy 
prací na části stavby (úseky, objekty) a souhrn pro ce
lou stavbu, krycí listy a souhrny pro všechny objekty 
a souhrn všech objektů a další požadavky.

Způsob vyhotovení soupisu prací určí zadavatel!ob
jednatel v zadávací dokumentaci (písemná forma, di
gitální forma v určitém softivarovém formátu). 

Ocenění sestaveného soupisu prací (určení orientační 
ceny stavby) provede zhotovitel dokumentace pouze 
na základě požadavku objednatele. Tento dokument 
se považuje za důvěrný a zhotovitel dokumentace ne
smí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu 
třetí osobě.
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7. ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE 

STAVBY

7.1 VŠEOBECNÉ

7.1.1 Vypracovaní zjednodušené dokumentace je mož
né v případě:

a) sloučení územního a stavebního řízení;

b) jednoduchých staveb a dočasných staveb zařízení 

staveniště;

c) drobných staveb, které plní doplňkovou funkci ke 
stavbě hlavní;

d) stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stav
by, nezasahuje se do nosných konstrukcí a nemění 
se způsob užívání stavby;

e) uplatnění vílev z ustanovení stavebního zákona při 
živelných pohromách a při náhlých katastrofách.

7.1.2 Zjednodušená dokumentace plní obvykle i funk
ci DZS, tj. má určit druh a rozsah předmětu dokumen
tace v potřebné míře pro sestavení soupisu prací 
a k zadání zakázky.

7.1.3 Požadovaný rozsah zjednodušené dokumentace 
v konkrétním případě určí zadavatel/objednatel s při
hlédnutím k povaze zakázky a výsledkům jednání se 
stavebním úřadem.

7.2 DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ 
ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

V případech, kdy stavební zákon (§ 32, odst. (3)) a vy
hláška č. 132/1998 Sb., § 49 připouští sloučení územní
ho a stavebního řízení, projedná objednatel tuto 
možnost s příslušným stavebním úřadem. Uskuteční-li 
se sloučení obou řízení, pak objednatel zjistí požadav
ky stavebního úřadu na omezení plného rozsahu DÜR 

a DSP, který bude vyžadován pro předkládanou doku

mentaci ke sloučenému řízení.
Obsah sloučené DÚR+DSP (s příslušným zjednoduše

ním) specifikuje objednatel v zadávací dokumentaci 

zakázky.

7.3 DOKUMENTACE JEDNODUCHÝCH STA
VEB A DOČASNÝCH STAVEB ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ

Pro druh těchto staveb, specifikovaných stavebním zá
konem, se připouští zjednodušená dokumentace. Její 
rozsah a obsah v konkrétních případech určí objedna
tel v zadávací dokumentaci po projednání s příslušným 
stavebním úřadem (viz vyhláška č. 132/1998 Sb., § 18).

7.4 DOKUMENTACE STAVEB U NICHŽ SE NE
VYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ

Pro stavby, u kterých postačí ohlášení stavebnímu 
úřadu (§ 55, odst. (2) stavebního zákona), tj. pro:

- drobné stavby (ve smyslu stavebního zákona, § 55, 
odst. 2a)),

- stavební úpravy včetně oprav (ve smyslu stavebního 
zákona, § 55, odst. 21>) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
§ 14) a

— udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovliv
nit stabilitu, požární bezpečnost a vzhled stavby 
nebo životní prostředí (stavební zákon § 55, odst.

3)),

ohlášení obsahuje zjednodušenou dokumentaci s mini
málním obsahem uvedeným ve vyhlášce č. 132/1998 

Sb., § 10 až § 13.

7.4.1 Zjednodušená dokumentace PK pro ohlášení 
stavebnímu úřadu

7.4.1.1 Pro ohlášení drobné stavby na PK (např. opěr
né zdi, přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, 
případně další podle § 139 b) stavebního zákona) se vy
pracuje alespoň tato dokumentace:

(1.) Průvodní zpráva:

(1.1) Identifikační údaje:

- název stavby 

-stavebník (název, adresa)

- zhotovitel dokumentace

(1.2) Místo stavby (obec, okres, druh a parcelní čísla 
pozemků podle katastru nemovitostí)

(1.3) Účel a rozsah stavby

(1.4) Stručný technický popis řešení stavby a jejího 
provedení

(1.5) Údaj o tom, kdo bude stavbu provádět a zda se 
k jejímu provedení má použít sousedních ne

movitostí.

(2.) Situace na podkladě katastrální mapy 

Do mapového podkladu se zakreslí situace předmětu 
ohlášení s vyznačením jeho umístění na pozemcích, 
hranic sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud to povaha drobné stavby vyžaduje, doplní se 
výkresová část o potřebné výkresy, např.:

— situace stavby ve větším měřítku než je měřítko ka
tastrální mapy,

- vzorové nebo charakteristické řezy s potřebnými 
konstrukčními detaily.

(3.) Doklad, který prokazuje vlastnické nebo jiné 
právo k pozemkům stavby 

(4.) Stanovisko orgánů státní památkové péče, 
jedná-li se o stavbu (PK), která se nachází 
v památkově chráněném území nebo vyhláše
ných ochranných pásmech

7.4.1.2 Při ohlášení stavební úpravy, opravy a udržo
vací práce se vypracuje následující dokumentace:

(1.) Průvodní zpráva:

(1.1) Identifikační údaje stavby (PK), na které se 
stavební úpravy nebo udržovací práce mají být 
provedeny

(1.2) Rozsah a účel úprav nebo prací

(1.3) Jednoduchý technický popis úprav nebo prací 
a jejich provedení

(2.) Doklad prokazující vlastnické nebo jiné 
právo ke stavbě (PK)
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(3.) Stanovisko orgánu památkové péče, jedná-U 
se o stavbu (PK), která se nachází v památko
vě chráněném území nebo vyhlášených 
ochranných pásmech

7.4.2 Zjednodušená dokumentace staveb při živel
ných pohromách a náhlých haváriích

7.4.2.1 Pro obnovení staveb nebo terénních úprav do 
původního stavu před poškozením nebo zničením ži
velní pohromou nebo náhlou havárií postačí ohlášení 
stavebnímu úřadu a předložení zjednodušené doku

mentace v minimálním rozsahu uvedeném v pododdíle 
7.4.1.

7.4.2.2 U staveb a terénních úprav, které je nezbytné 
bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení dů
sledků živelní pohromy nebo náhlé havárie stavby (viz 
vyhlášku č. 132/1998 Sh., § 49) projedná objednatel 
omezení obsahu návrhu (žádosti) a k němu přikládané 
dokumentace se stavebním úřadem.

Obsah zjednodušené dokumentace stavby určené na 
základě projednání se stavebním úřadem uvede objed
natel v zadávací dokumentaci zakázky.
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8. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 

STAVBY (RDS)

8.1 VŠEOBECNĚ

8.1.1 Zhotovení stavby vyžaduje obvykle navrhnout 
více podrobností, než je nutné nebo možné uvést 
v DZS. Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou 
podmíněny stavebním vybavením, používanými tech
nologiemi, druhy a zdroji materiálů, odbornou úrovní 
pracovníků, organizací prací a skutečným postupem 
prací vybraného zhotovitele stavby. Tyto podrobnosti 
jsou hlavním předmětem RDS, která musí vycházet 
z DZS a požadavků TKP, ZTKP, TKP-D a ZTKP-D, 
určujících předmět smlouvy o dílo, tj. stavbu PK (pří
padně její změnu).

8.1.2 Účelem RDS je zajištění kvalitního zhotovení 

stavby ve shodě s požadavky smlouvy o dílo a usnadně
ní výkonu stavebního dozoru.

8.1.3 Zhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) 
je součástí zhotovení stavby. Její zajištění přísluší zho
toviteli stavby, pokud zadavatel/objednatel stavby PK 
neurčí ve smlouvě o dílo jinak.

8.1.4 Vypracování celé RDS nebo její části zajistí zho
tovitel stavby buď u subjektu, který má příslušná 
oprávnění k projektování PK podle zvláštních předpi
sů, nebo ji vypracuje vlastními kvalifikovanými osoba
mi, má-li oprávnění k projektování. Zhotovitel stavby 
předloží zpracovanou RDS objednateli/správci stavby 
k odsouhlasení (včetně posouzení souladu s DZS).

8.1.5 Jestliže se jedná o stavbu nebo její změnu, která 
je technicky jednoduchá a/nebo zadávací dokumenta
ce stavby dostatečným způsobem určuje podmínky pro 
zhotovení stavby, nemusí objednatel zhotovení RDS 
požadovat, což musí být jmenovitě uvedeno v zadávací 
dokumentaci stavby.

8.1.6 Případné změny RDS proti DZS/DSP, které jsou 
potřebné a které podléhají povolení změny stavby, 
musí být odsouhlaseny příslušným stavebním úřadem. 
Toto povolení zajišťuje zadavatel/objednatel stavby.

8.2 ČLENĚNÍ RDS

8.2.1 Hledisko druhu prací

Realizační dokumentace stavby se člení z hlediska dru

hu prací na:

a) realizační dokumentaci pro pomocné práce
(RDS-PP);

b) realizační dokumentaci pro zhotovovaeí práce 
(RDS-ZP);

c) zvláštní realizační dokumentaci pro provedení pra
cí (RDS-Z).

8.2.2 Hledisko výrobně technické

Z hlediska výrobně technického se RDS člení na:

a) prováděcí dokumentaci, která doplňuje DZS o po
drobnosti nutné pro řádné zhotovení stavby;

b) výrobně technickou dokumentaci, která se skládá 
ze souboru dokumentů udávajících další podrob
nosti potřebné pro zhotovení jednotlivých kon
strukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací. 
Tato dokumentace se dělí následovně:

ba) konstrukční dokumentace:

— výrobní (dílenské) výkresy,
— statické a jiné výpočty,
— výkaz materiálů,
— dílenský deník,
— technické přejímací podmínky;

bb) technologická dokumentace:

— technický předpis výroby (výrobní předpis),
— výkresy výrobních přípravků;

bc) montážní dokumentace:

— montážní výkresy,
— technologický postup montáže,
— montážní deník;

bd) technologický předpis:

— předpis technologického postupu, metody a jed
notlivých úkonů pro zhotovení určité konstrukce 
nebo práce,

— požadavky na technologické vybavení (stroje, za
řízení apod.),

— potřebná kvalifikace personálu.

c) dokumentace výrobků dodaných na stavbu (viz ka
pitolu 1 TKP):

— technologický postup (TEP),
— technický a prováděcí předpis (TPP).

Přehled členění RDS a související informace jsou uve
deny v tabulce přílohy 3.

8.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ RDS

8.3.1 Směrnice pro dokumentaci staveb PK 

Všeobecné požadavky na vypracování RDS určuje tato 
směrnice.

8.3.2 Zadávací dokumentace zakázky (stavby)

Tato dokumentace obsahuje ve vztahu k RDS:

— DZS, tj. základní výchozí podklad pro RDS,
— obecné požadavky na RDS uvedené ve VDP,
— specifikaci požadavků objednatele stavby na zpra

cování RDS v ZDP a/nebo ZTKP.

8.3.3 TKP, TKP-D a TP 120

Jednotlivé kapitoly TKP a TKP-D (případně ZTKP 
a ZTKP-D) uvádějí požadavky na vypracování RDS. 
Pro opravy platí příslušná ustanovení TKP a také 
TP 120.
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8.4 ROZSAH A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ RDS

8.4.1 Realizační dokumentace pro pomocné práce
(RDS-PP)

8.4.1.1 RDS - prováděcí dokumentace pro pomocné 

práce

RDS pro pomocné práce obsahuje návrh na provedení 
pomocných prací. Jejich předmětem jsou obvykle slo
žitější konstrukce a provizorní stavby potřebné pro 
provedení zhotovovacích prací, např.:

- skruže, montážní lávky, lešení, bednění,
- jímky, stavební jámy, dočasné zabezpečení výrubu 

podzemních staveb, pažení,
- ambulantní výroba stavebních dílů a prvků,

- montážní zařízení,
- zařízení staveniště (budovy, zpevněné plochy, beto

nárky, obalovny apod.),
- staveništní provizorní přístupové komunikace, láv

ky, mosty, pracovní zpevněné plochy,
- ochranná opatření pro inženýrské sítě, zeleň, kul

turní památky',
- ochrana staveniště před nepovoleným vstupem 

(oplocení, závory apod),
- zařízení na zajištění bezpečnosti práce a požární 

ochrany (bezpečnost silničního a drážního provozu, 
bezpečnost stavebních prací, hornické činnosti 
apod).

8.4.1.2 RDS - výrobně technická dokumentace pro po
mocné práce

Tato dokumentace obsahuje podrobné řešení kon
strukčních, technologických a montážních problémů 
pomocných prací. Jedná se např. o:

- statické výpočty konstrukcí pomocných prací a pro
vizorních staveb,

- montážní výkresy a technologické postupy montáže 
pomocných prací,

- technologické předpisy pro pomocné práce.

8.4.1.3 RDS pro pomocné práce zajišťuje zhotovitel 
stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních po
třeb a náklady na její zhotovení si zahrne do cen zhoto
vovacích prací, pro jejichž zhotovení slouží. Potřebné 
souhlasy, vyjádření, povolení, nájemné a poplatky ve 
vztahu k pomocným pracím jsou záležitostí zhotovitele 
stavby.

8.4.1.4 Objednatel/správce stavby může požadovat, 
aby zhotovitel stavby vypracoval a předložil k posou
zení RDS pomocných prací, které by mohly následkem 
neúplného nebo nesprávného návrhu způsobit ohrože
ní bezpečnosti při provádění prací, zdržení prací nebo 
vznik škody. V tomto případě je zhotovitel stavby povi
nen požadovanou dokumentaci vypracovat a předložit 
ji objednateli/správci stavby k připomínkám. Posouze
ní dokumentace zadavatelem/objednatelem/správcem 
stavby nezbavuje zhotovitele stavby odpovědnosti za 
správnost této dokumentace. Ani v tomto případě 
nemá zhotovitel stavby nárok na přímé zaplacení vyžá
dané dokumentace pro pomocné práce.

8.4.1.5 Usoudí-li zadavatel/objednatel stavby, že je 
pro něj výhodné zahrnout nějakou rozsáhlou, technic
ky složitou a nákladnou pomocnou práci do soupisu 
prací (skupina stavebních dílů 0 - Všeobecné práce 
a konstrukce - položka 027.. - viz OTSKP-PK), pak 
příslušnou dokumentaci zajistí zhotovitel stavby podle 
podmínek určených v zadávací dokumentaci a její zho
tovení je placeno podle příslušných položek oceněného 

soupisu prací.

8.4.2 Realizační dokumentace pro zliotovovací 
práce (běžná; RDS-ZP)

RDS pro zhotovovaní práce se člení na:

a) prováděcí dokumentaci pro zhotovovací práce;

b) výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací 
práce.

8.4.2.1 RDS — Prováděcí dokumentace pro zhotovova

cí práce

8.4.2.1.1 Zhotovení RDS pro zhotovovací práce zajistí 
zhotovitel stavby jako součást zhotovení stavby. Ná
klady na její zhotovení se zahrnou do cen zhotovova
cích prací stavby.

Je vhodné zapojit do zhotovení RDS zpracovatele DZS 
tím, že pro zhotovitele stavby vypracuje RDS podle 
jeho požadavků nebo na zhotovení RDS spolupracuje.

8.4.2.1.2 RDS pro zhotovovací práce se vypracuje 
v rozsahu požadovaném touto směrnicí pro každou 
stavbu pozemní komunikace, která je složena z většího 
počtu stavebních objektů nebo obsahuje technicky ná
ročné inženýrské objekty (dálnice, směrově rozdělené 
komunikace, ostatní stavby většího rozsahu a samos
tatné stavby mostů a tunelů). Pro ostatní stavby 
a všechny změny staveb PK rozhodne zadavatel/objed- 
natel stavby zda a v jakém rozsahu se RDS musí vypra
covat. Uvedeným ustanovením se neomezuje zhotovitel 
vypracovat si další realizační dokumentaci podle svého 
uvážení a právo objednatele/správce stavby vyžádat si 
v průběhu stavby vypracování RDS pro zhotovovací 
práce, u kterých to považuje za potřebné pro výkon 
stavebního dozoru nebo zajištění řádného zhotovení 
stavby (viz VDP, čl. 7.1 a 8.1).

8.4.2.1.3 Zadavatel/objednatel stavby určí pro kon
krétní stavbu pro které stavební objekty a provozní 
soubory z DZS se vypracuje RDS pro zhotovovací prá

ce.

8.4.2.1.4 Obsah

Základní obsah RDS - prováděcí dokumentace zhoto
vovacích prací stavebních objektů a provozních soubo
rů uvádí tato směrnice. Zvláštní nebo upřesňující 
požadavky zadavatele/objednatele stavby se zařadí do 
ZDP nebo ZTKP.

OBSAH RDS (PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
ZHOTOVOVACÍCH PRACÍ)

(1.) STAVEBNÍ OBJEKTY

(1-1) Společné zásady:
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RDS prováděcí dokumentace zhotovovacích prací ob
sahuje:

a) technickou zprávu:
zpracuje se ve skladbě požadované pro DZS. 
Upřesňuje a doplňuje údaje se zřetelem na prová
dění prací. Zdůvodňuje podrobnosti technického 
a konstrukčního řešení, uvažované technologie 
a použití konkrétních výrobků. Doplňuje požadav
ky TKP a ZTKP o případné podrobnosti a stanovu
je konkrétní podmínky pro provádění stavebních 
prací, montáže nebo technologické postupy. Obsa
huje také výčet Technických a prováděcích předpi
sů pro stanovené výrobky (TPP), Technologické 
postupy (TEP) a Technologické předpisy (TePř) 
zhotovitele ve smyslu kapitoly 1 TKP.

b) výpočty:
doplňující nebo zpřesňující statické, dynamické, 
deformační, slabilitní, hydrotechnické a další spe
ciální výpočty se provedou v souladu s příslušnými 
normativními předpisy. V případě malého rozsahu 
se mohou připojit k technické zprávě.

c) výkresy:
výchozím podkladem jsou výkresy DZS, které se 
doplní o podrobnosti potřebné pro provedení pra
cí. Vykreslí se zahuštění určujících řezů a jejich 
umístění, polohové podrobnosti (všechny lomy pů
dorysů, podrobné body oblouků, podrobné kótová
ní, apod.), detailní výškové určení všech částí 
objektu, tvarově složité a neobvyklé konstrukční 
detaily prvků konstrukcí a další podrobnosti, ke 
kterým je třeba při realizaci přihlédnout. Výkresy 
DZS, které se nedoplňují, lze se souhlasem objed
natele převzít do RDS.

d) doklady:
do dokladové části se uloží zápisy (protokoly) 
z technických porad, z projednání konceptů á od
souhlasení RDS, kterých se zúčastní zadavatel! ob - 
jednatel, správce stavby, zhotovitel stavby 
a případně experti objednatele. Při malém počtu 
dokladů lze doklady přiložit k technické zprávě.

(1.2) OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

(1.2.1 )Technická zpráva

Zpracuje se podle společných zásad pro RDS. Uvede se 
zejména podrobný popis technologie důležitých a spe
ciálních zhotovovacích prací, jejich postupu a mate
riálně technického zabezpečení, technické důsledky 
zajištějií bezpečnosti prací, ochrany ZP a zdraví při 
provádění prací, použití konkrétních výrobků a jejich 
TPP, TEP a TePř (viz TKP, kapitola 1), problemati
ka zkoušek a pokusných úseků ve vztahu k:

— vyklizení staveniště,
— zemním pracím, pracím prováděnými hornickým 

způsobem, sanacím, ochraně svahů tělesa PK,

— zpevněným plochám,
— odvodnění tělesa PK,
— vybavení a zařízení PK,

— souvisejícím součástem PK (zdi, oplocení, zastávky 

apod.),
— dalším částem komunikace.

(1.2.2)Výkresy

Vypracují se na základě podrobného měření terénu 
v místech prvků, které se zobrazují na výkresech a ve 
shodě se společnými zásadami uvedenými v odstavci 
(1) obsahu RDS-ZP.

Zpracují se zejména tyto výkresy:

a) Situace objektu v rozsahu situace stavby v DZS do

plněném o potřebné podrobnosti.

b) Podélný profil DZS se zákresem všech doplněných 
příčných řezů a jejich údajů podle bodu d), s vy
značením všech křížení a odbočení, prostupů ko
munikací, zpevnění, detailních schémat vzestupnic 
a sestupnic, odvodnění a bezpečnostních zařízení.

c) Vzorové příčné řezy 1 : 50

Výkres DZS doplněný o konstrukční detaily, tech
nologické charakteristiky a konkrétní výrobky pro 
zpevnění, těleso PK, sanace, ochranu svahů zemní
ho tělesa, odvodnění a bezpečnostního zařízení.

d) Příčné řezy 1 : 100 (1 : 200)

Příčné řezy se vypracují zpravidla ve vzdálenos
tech po 20 m s eventuálním doplněním dalších mís
tech, která vyjadřují změny typického uspořádání 
silniční koruny (sklony a šířky zpevnění, různé 
druhy zpevnění, změna počtu jízdních pruhů, za
čátky a konce prvků osy a nivelety apod.), změnu 
tvaru tělesa PK a vztah k ostatním objektům stav
by a okolí.

e) Křižovatky

Pro složitější křižovatky se vypracuje podrobná 
dokumentace na podkladě výkresů DZS doplně
ných o podrobnosti požadované v bodech b), c), cl). 

Tato dokumentace zahrnuje:

- situaci křižovatky v měřítku situace objektu 
nebo menším,

- vzorové příčné řezy větví 1 : 50 (pokud nejsou 
v příloze c)),

- podélné profily větví,

- příčné řezy větví v základní vzdálenosti 20 m 
nebo menší v závislosti na poclmůikách stavby 
a poloměrech oblouků (upřesní se v ZTKP nebo 
ZDP).

Jednoduché křižovatky MK a účelových komuni
kací, sjezdy a nájezdy (připojenísousedních nemo
vitostí) je možné vykreslit v situaci stavby a popsat 
v technické zprávě.

f) Výkresy propustků, zdí, odvodňovacích zařízení, 
oplocení, osazení dopra vních značek a bezpečnost
ního zařízení se zpracují pro konkrétní výrobky 
a s konstrukčními detaily.

g) Výkresy výkopových a výlomových prací (jsou-li 
potřebné).
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h) Výkres rozvozu hmot předpokládaného zhotovite
lem.

i) Dopravní značení trvalé i dočasné s uvedením pří
slušných výrobku, detailu pro osazení a technolo
gie vodorovného značení.

j) Vytyčovací výkres objektu (na základě geodetické 
dokumentace stavby).

(1.3) MOSTNÍ OBJEKTY A KONSTRUKCE

(1.3.1) RDS — prováděcí dokumentace zhotovovacícli 
prací se zpracovává pro mostní objekty a po
dobné konstrukce na pozemních komunikacích 
(mosty na vodohospodářských dílech, pojíždě
né galerie, opěrné zdi apocl.), včetně jejich 
konstrukčních nebo technologických částí, za
kládání, přechodových oblastí a souvisejících 
zemních prací.

(1.3.2) RDS pro mostní objekty a konstrukce obsahuje 
technickou zprávu, výkresy, výpočty a dokla
dy. Obsah technické zprávy, požadované vý
počty a výkresy a další požadavky jsou 
uvedeny v příloze č. 5 kapitoly 6 TKP-D. Pří
padné zjednodušení nebo rozšíření požadova
né dokumentace může stanovit 
zadavateli objednatel stavby v zadávací doku
mentaci (v ZDP nebo ZTKP).

(1.4) TUNELOVÉ OBJEKTY

(1.4.1) Všeobecně

RDS tunelových objektů se zásadně zpracovává pro 
všechny stavební části (podobjekty) a technologické 
soubory. Jejich předmětem je dokumentace všech zho- 
tovovacícli a pomocných konstrukcí a prací podle 
smlouvy o dílo.

V tomto pododdíle směrnice se uvádí pouze stručný výčet 
požadavků na RDS tunelových objektů. Jejich podrobný 
popis je zařazen do kapitoly 24 TKP, příloha č. 2.

(1.4.2) Stavební objekty

a) Součástí dokumentace jsou tyto údaje a dokumen

ty:

- geometrické a statické výpočty hlavních i pomoc
ných stavebních konstrukcí s konstatováním 
o ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

- opatření proti bludným proudům,

- opatření proti agresivitě podzemní vody,

- návrh trhacích prací zpracovaný odbornou or
ganizací (v případě použití trhacích prací),

- stanovení základních kriterií pro vyhodnocová
ní monitorovaných veličin (připoužitíNRTM ze
jména konvergenčního měření primární 
výstroje),

- upřesnění ochranného pásma tunelu.

b) Požadovaný obsah RDS stavební části je uveden 
v kapitole 24 TKP, příloha 2.

(1.4.3) Technologické soubory

a) Pro RDS technologických souborů vybavení tune
lových objektů platí všeobecné požadavky uvedené 
v oddílu (2) Technologické objekty (soubory) pro 
PK.

b) Podrobné požadavky na RDS pro technologickou 
část tunelových staveb určuje kapitola 24 TKP, 
příloha 2.

c) Základní vybavení tunelových staveb, pro které se 
zpracuje potřebná dokumentace:

- zařízení elektrická silnoproudá,

- zařízení elektrická slaboproudá,

- osvětlení,

- větrání,

- dopravní značky.

(1.5) OBJEKTY ŘÍZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU 
A SYSTÉM SOS

Stavební část těchto zařízení se zpracuje podle společ
ných zásad uvedených v bodě (1.1) obsahu RDS-ZP. 
Pro příslušné provozní soubory platí požadavky uve
dené v odstavci (2) obsahu RDS-ZP.

(1.6) OSVĚTLENÍ PK

Použije se DZS tohoto objektu s doplněním podle spo
lečných zásad uvedených v odstavci (1.1) a podle 
údajů příslušného podzhotovitele s konkretizací po
užitých výrobků.

(1.7) VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Zpracují se v souladu se společnými zásadami uvede
nými v odstavci (1.1). Příslušné objekty DZS se doplní 
zejména konkrétním řešením těch částí objektů, pro 
které se v DZS uváděly typové výkresy nebo byly urče
ny tabulkovým způsobem (např. vpusti, revizní šach
ty, lapače plaveniu). Dále se uvedou jmenovité 
výrobky, které budou použity pro stavbu a způsob je
jich zabudování. Připojí se výkresy konstrukčních de
tailů a dalších podrobností potřebných pro provedení 

prací.

(1.8) SKUPINA ELEKTRO A SDĚLOVACÍCH OB
JEKTŮ

Úprava DZS se provede v rozsahu podle požadavků 

vlastníků (nabyvatelů)!správců (uživatelů) těchto ob
jektů.

(1.9) SKUPINA OBJEKTŮ TRUBNÍCH VEDENÍ

Případné doplnění DZS se pro vede podle požadavků 
vlastníků (nabyvatelů)/správců (uživatelů) těchto ve
dení.

(1.10) OBJEKTY SDRUŽENÝCH TRAS VEDENÍ

Pro vypracování RDS platí společné zásady uvedené 
v odstavci (1.1) a požadavky vlastníků (nabyvate
lů)lsprávců (uživatelů) vedení, pro které je objekt určen.

(1.11) ODPOČÍVKY A SSŮD

Pro tyto objekty určí požadavky na vypracování RDS 
objednatel stavby individuálně pro každou stavbu ve
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slioclě se společnými zásadami (viz odstavec (1) obsa
hu RDS-ZP.

(1.12) OBJEKTY REKULTIVACÍ A VEGETAČ
NÍCH ÚPRAV

DZS těchto objektů se případně doplní o údaje potře
bné pro jejich realizaci.

(1.13) OBJEKTY PROTIHLUKOVÝCH CLON

DZS příslušných objektů se doplní ve smyslu společ
ných zásad uvedených v odstavci (1.1) obsahu

RDS-ZP.

(1.14) POZEMNÍ STAVBY

RDS těchto staveb se provede podle praxe, která platí 
pro tento druh staveb.

(1.15) OBJEKTY STAVEB DRÁHY A NA DRÁZE

RDS těchto objektů se zpracuje ve shodě s předpisy pro 
dráhu a podmínek podzhotovitelů předmětných objektů.

(2.) TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (PROVOZNÍ 

SOUBORY)

RDS provozních souborů obsahuje technickou zprá
vu, výpočty, výkresy, seznam strojů a zařízení a do
klady. Zpracuje se ve stejné skladbě jako DZS 
příslušného souboru ve shodě s následujícími zásada

mi:

a) Technická zpráva

Údaje uvedené v DZS se doplní podrobnými podmín

kami pro provádění souvisících stavebních prací, 
montáž nebo technologické postupy a pokyny výrobců 
zařízení. Dále se uvede popis provedení ochranných 
nátěrů a konečných barev, zvláštní požadavky na ob
sluhu a chod zařízení a popisy speciálních zařízení.

K technické zprávě se připojí případné výpočty, které 
se provedou v souladu s příslušnými normativními 
předpisy a také doklady o projednání návrhu RDS.

b) Výkresy

Výkresy DZS se dopracují tak, aby určovaly zejména 
přesnou dispozici strojů a zařízení, panelů, rozvádě

čů, obslužných plošin, potrubí, kabelových tras a os
tatních vedení a navazují stavební úpravy..

Vykreslí se v půdorysech a ve všech řezech nutných 
k vyznačení vzájemného souladu a propojení techno
logické části. Zakótují se celkové vnitřní rozměry 
a výšková poloha podlaží, základy strojů a zařízení, 
prostupy a montážní otvory, okna, dveře, plošiny 
a schodiště. Dispozice strojů a zařízení se určí zakóto- 
váním půdorysně i výškově vzhledem k hlavním nos
ným prvkům stavební konstrukce.

c) Seznam strojů a zařízení

Tento seznam obsahuje podrobnou specifikaci všech 
strojů a zařízení, které jsou součástí souboru, tj. ze

jména:

— stroje a zařízení členěné na základní jednotky,

- kovové konstrukce, které jsou součástí technologic
kého zařízení,

- potrubí včetně příslušenství a armatury v členění 
podle jednotlivých strojů,

- ovládací zařízení a pr vky,
- izolace a nátěry jednotlivých druhů strojů a zařízení.

8.4.2.2 RDS - Výrobně technická dokumentace pro zho- 
tovovací práce

Tuto část RDS (obsah viz odstavec 8.2.2 b) této směrni
ce) zpracuje zhotovitel stavby podle:

- požadavků TKP a ZTKP,
- vlastní potřeby pro zajištění kvalitního provedení 

prací,
- na vyžádání objednatele/správce stavby.

Výrobně technická dokumentace pro zhotovovací prá
ce musí být zajištěna zhotovitelem stavby a odsouhlase
na objednatelem/správcem stavby před zahájením 
zhotovovací práce, pro kterou se použije.

8.4.3 Zvláštní realizační dokumentace pro prove
dení prací (RDS-Z)

8.4.3.1 Pro technicky a výrobně velmi náročné stavby 
nebo jejich části (objekty) se vypracuje RDS-Z pro 
zhotovovací práce, tj. zejména pro mostní objekty mi
mořádných rozpětí nebo neobvyklých konstrukcí, 
podzemní stavby, chráněné konstrukční systémy, spe
ciální technologie, složité technologické soubory apod. 
0 potřebě tohoto druhu RDS rozhoduje zadavatel/ob
jednatel stavby podle povahy stavby.

8.4.3.2 S ohledem na obvykle velký rozsah a značnou 
cenu ZRDS není vhodné náklady na její pořízení roz
pustit do cen zhotovovacích prací. Dále technicky ná
ročné projektové práce vyžadují přísnější režim 
zadání a odsouhlasení této dokumentace. Z těchto dů
vodů je vhodné, aby zadavatel/objednatel stavby sta
novil specifické požadavky na vypracování RDS-Z 
a její ocenění.

8.4.3.3 Požadavek na zhotovení RDS-Z, který zahrne 
zejména obsah RDS-Z, případnou spolupráci se spe
cialisty, expertní činnost, způsob projednání, uvede 
objednatel stavby v zadávací dokumentaci stavby
(ZDP).

Ocenění projekčních prací RDS-Z se provede samos
tatně a zahrne se jako placená položka do soupisu pra
cí. Vypracování RDS-Z zajistí zhotovitel stavby jako 
součást zhotovení stavby.

8.4.3.4 Zvláštní realizační dokumentace stavby se dělí 

na:

a) prováděcí dokumentaci;

b) výrobně technickou dokumentaci.

Podrobnosti viz tabulku přílohy 3.

Zhotovením prováděcí dokumentace RDS-Z je nutné 
pověřit vysoce odborného/specializovaného zhotovite
le dokumentace. Z tohoto důvodu musí zadávací doku
mentace stavby podmínit výběr zhotovitele RDS-Z 
souhlasem zadavatele/objednatele stavby.
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9. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

9.1 VŠEOBECNĚ

9.1.1 Pro každou stavbu PK nebo její změnu se musí vy
pracovat dokumentace skutečného provedení stavby. 
ZajištěníDSPS příslušízadavateli/objednateH stavby. Po 
dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního rozhodnu
tí předá zadavatePobjednatel stavby DSPS majetkovému 
správci PK, který je povinen tuto dokumentaci uchovat 
po celou dobu užívání stavby. Při změně vlastnictví se 
předá novému vlastníku a při odstranění stavby staveb
nímu úřadu (viz stavební zákon, § 103).

9.1.2 Všechny změny stavby oproti DSP nebo DZS, se 
musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat:

a) jedná-li se o nepodstatné odchylky (např. nemění se 
umístění, půdorysný ani výškový rozsah stavby, 
účel, konstrukční ani dispoziční řešení), lze změnu 
po projednání příslušným speciálním stavebním 
úřadem vyznačit v ověřených vyhotoveních původ
ní dokumentace stavby a projednat ji při kolaudač
ním řízení;

b) jedná-li se o změnu, která vyžaduje podání žádosti 
o povolení změny stavby před jejím dokončením, je 
nutné vypracovat dokumentaci zachycující předmět 
a rozsah změny, která se přikládá k žádosti o povolení 
změny před dokoněenún stavby (obsah dokumentace 
viz vy hlášku MMR 132/1998 Sb., § 22).

9.1.3 V případě změn, které vyžadují vypracování do
kumentace podle ěl. 9.1.2 b) postupuje se takto:

a) je-li změna navržena zhotovitelem stavby a objed
navatelem/správcem stavby odsouhlasena, zhoto
vení dokumentace zajišťuje zhotovitel a ten také 
hradí všechny náklady spojené s jejím zhotovením;

b) je-li změna požadovaná objednatelem/správcem 
stavby, zajišťuje potřebnou dokumentaci objedna
tel na vlastní náklady u jim zvoleného zhotovitele 
dokumentace, případně u zhotovitele stavby.

9.1.4 V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení 
DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby veškeré změny, kte
ré nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do 
dokumentace pro zhotovení stavby předané objednate
lem a do RDS (pokud je zpracována). Při převzetí prací 
předá zhotovitel objednateli/správci stavby všechny vý
kresy zobrazující výše uvedené změny a související do
kumenty (viz pododdíl 9.2.1) ve dvou vyhotoveních. 
Jestliže zhotovitel vypracoval dokumentaci pro zajištění 
povolení změny stavebním úřadem, pak současně předá 
i tuto dokumentaci ve dvou vyhotoveních. Každý předa
ný výkres musí být označen nápisem „Skutečné prove
dení stavby/objektu“ a podepsán odpovědným 
zástupcem zhotovitele a správcem stavby.

9.2 ZHOTOVENÍ DSPS

9.2.1 Dokumentací skutečného provedení stavby se 
rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla 
zhotovena a soubor souvisejících písemností potřeb

ných pro evidenci, údržbu, opravy a případné staveb
ní změny předmětné PK (např. statické výpočty, 
montážní a demontážní pokyny, návody na obsluhu 
a údržbu provozních souborů apod.). Pro technicky 
složité stavby/objekty je účelné zpracovat jako součást 
DSPS stručný technický popis shrnující a případně do
plňující informace obsažené na výkresech.

9.2.2 DSPS se zpracuje s využitím těchto podkladů:

a) dokumentace, která slouží k zadání a realizaci stav
by, tj. DZS (DSP+DZS) a RDS;

b) dokumentace v rozsahu změn stavby před jejím do
končením ověřená při povolení změny stavebním 
úřadem;

c) výkresy dokumentace uvedené v bodě a) a b) se za
kreslením změn, které ověřil stavební úřad při ko
laudačním řízení.

9.2.3 Výsledné výkresy DSPS se vypracují s použitím 
nebo upravením těch podkladových výkresů (viz 
9.2.2), které obsahují nejvíce podrobností zhotovené 
stavby. Na výkresech, které nebyly dotčeny změnami, 
se opraví pouze popisové pole. Stejným způsobem se 
upraví výkresy, které zobrazují skutečné provedení 
prací včetně změn v průběhu stavby. Původní výkresy, 
do kterých byly změny zakresleny způsobem odlišným 
od původní kresby a popisu (např. jinou barvou), se 
nahradí novými výkresy zobrazujícími skutečný stav. 
Výběr výkresů, které se zařadí do DSPS provede zada
vatel/objednatel stavby.

9.2.4 Obsah písemné části DSPS určí zadavatel/objed- 
natel stavby po projednání s majetkovým správcem 
příslušné PK.

9.2.5 Zhotovená DSPS musí vyhovovat těmto podmín
kám:

a) pro DSPS platí všeobecné požadavky na zpracová
ní dokumentace jako pro ostatní stupně dokumen
tace staveb PK (viz přílohu 4 této směrnice);

b) soubor výkresů se zpracuje jednotným způsobem 
(stejnou technikou) a každý výkres se opatří popi
sovým polem podle ČSN 01 3466 s označením, že se 

jedná o výkresy DSPS;

c) písemná část DSPS se zařadí do společné obálky, 
která se na vnitřní straně opatří seznamem obsahu;

d) materiál a reprodukční technika použité pro výkre
sy DSPS musí zaručit trvanlivost dokumentace po 
dobu životnosti celé stavby nebo jednotlivých ob
jektů, pokud jejich životnost je odlišná od životnos
ti celé stavby.

9.2.6 Zhotovení DSPS v reprodukovatelné formě zajis
tí zhotovitel stavby jako součást zhotovení stavby 
v souladu s touto směrnicí a ve shodě s jmenovitými po
žadavky zadavatele/objednatele stavby.

9.2.7 Pro rozsáhlé stavby se doporučuje zajistit DSPS 
také na digitálním nosiči. Tento způsob zachycení 
skutečného stavu stavby by se měl stát postupně 
podkladem pro evidenci a doplňování pasportu 
silničních a dálničních sítí.
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Příloha 4

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE STAVEB PK

1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

1.1 Členění a obsah příslušného stupně dokumentace 

PK musí být v souladu s ustanovením této směrnice. 
Dokumentace cizích zařízení na PK se vypracuje tak, 
aby její členění a obsah odpovídal požadavkům vlast
níků (nabyvatelů) nebo správců (uživatelů) těchto za
řízení a příslušným předpisům pro tato zařízení.

1.2 Hlavní krycí desky dokumentace a každá její sa
mostatná část musí být jednotným způsobem označena 
názvem stavby, stupněm dokumentace, názvem pří
slušné části dokumentace a dalšími identifikačními 
údaji (zadavatel/objednatel a zhotovitel dokumentace, 
číslo výtisku, měsíc a rok zhotovení).

1.3 Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí doku
mentace se uvede na vnitřní straně obalu příslušné čás
ti. Hlavní krycí desky se opatří seznamem jednotlivých 
částí dokumentace.

1.4 Škrábání a mazání v dokumentaci předávané za- 

davateli/objednateli není dovoleno.

1.5 Přílohy dokumentace musí být podepsány pracov
níkem zhotovitele dokumentace odpovědným za pří
slušnou dokumentaci a ověřením (podpisem 
a razítkem) autorizovaných osob pro obory a speciali
zace, které jsou uplatněny pří zhotovení jmenovité čás
ti dokumentace stavby.

2. PÍSEMNÁ ČÁST DOKUMENTACE

2.1 Požaduje se, aby písemná část dokumentace měla 
pouze nezbytný rozsah. Je třeba dodržovat zásadu, že 
návrhy (údaje) uvedené na výkresech se podrobně ne
popisují v písemné části dokumentace, pokud se nejed
ná o zdůvodnění nebo zhodnocení těchto návrhů.

2.2 Texty musí být stručné, srozumitelné, jedno
značné a jejich pravopisná stránka musí být v souladu 

s Pravidly českého pravopisu.

2.3 Texty musí být napsané strojem nebo zpracované 
textovými editory. Jejich grafická úprava a zásady for
málního uspořádání musí odpovídat požadavkům ČSN 

01 6910. Rukopisné písemnosti jsou přípustné pouze 
jde-li o originály dokumentů nebo jejich kopie, které 
obdrží zhotovitel od objednatele nebo třetích osob 
a které jsou zařazené v dokladové části dokumentace. 
Další výjimkou mohou být některé písemnosti, které se 
obvykle nepřikládají ke všem paré dokumentace 
(např. statické výpočty), s podmínkou čitelnosti a sou
hlasu objednatele.

2.4 Jednotlivé listy i svazky písemností musí mít oříz
nutý formát řady ISO-A obvykle A4, případně A3. 
Každá písemná část dokumentace, obsahující více než 
1 list, musí být pevně spojena v jeden pevný celek.

2.5 Jestliže je třeba vypracovat písemnou část doku
mentace také v jiném jazyce než v češtině, platí pro ní 
požadavky uvedené v bodech 2.1 až 2.4 s výjimkou po
žadavků na pravopisnou stránku, kde se uplatní pra
vopis příslušného jazyka. Při překladu je nezbytné 
uplatnit správné technické termíny užívané v praxi 
příslušného technického oboru v zemi předmětného ja
zyka.

3. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

3.1 Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě 
s požadavky ČSN 01 3466 a ČSN 01 3467, které určují 

způsob kreslení PK a mostů. Dále je třeba uplatnit nor
mativní odkazy na další ČSN, které určují názvosloví, 

formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zho
tovení výkresů. Značky a symboly použité na výkre
sech musí být ve shodě s TP 113.

3.2 Jsou-li součástí stavby PK jiné druhy inženýrských 
nebo pozemních staveb (např. kanalizace, vnější plyn, 
hydromehorace, atd.) a/nebo specifické konstrukce 
(např. betonové a ocelové konstrukce) je třeba na je
jich vykreslení použít ustanovení příslušných ČSN pro 
jejich výkresy.

3.3 Formáty a úprava výkresových listů musí být 
v souladu s ustanoveními ČSN ISO 5457 (01 3110). 

Volba formátů pro originály i kopie výkresů se provede 
podle následujícího pořadí:

— první volba : základní formáty řady ISO-A;
— druhá volba : prodloužené formáty řady ISO-A;
— třetí volba : výjimečně prodloužené formáty řady

ISO-A.

3.4 Obsah a úprava výkresů musí být uspořádány tak, 
aby:

— použitá měřítka a kresba zaručovaly srozumitelnost 
vyobrazení (viz ČSN 01 3466);

— popisy byly stručné, ale výstižné a úplné;
— grafickou úpravou a barevností se zajistilo rozlišení 

různých prvků zobrazených na výkrese a umožnila 
se snadná orientace uživatele výkresu;

— obsah výkresu splňoval funkci, kterou má výkres 
v dokumentaci plnit.

4. JEDNOTKY A ZNAČKY VELIČIN

Zhotovitel je povinen se řídit při zpracování dokumen
tace stavby těmito zásadami:

a) pro jednotky a značky veličin použít Mezinárodní 
soustavu jednotek (SI), která určuje základní i od
vozené jednotky a jednotky užívané spolu s SI, ve 
shodě s ČSN ISO 1000 (01 1301);
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b) v dokumentaci používat pro určitou hodnotu, roz
měr ap. jeden druh jednotky (buď základní nebo 
odvozené nebo užívané spolu s SI); tato zásada platí 
zejména pro jednotlivé písemnosti a jednotlivé vý
kresy;

c) pokud je to účelné kvůli praktickému významu 
(vhodnosti), je možné na jednom výkrese nebo 
v jedné písemnosti použít více druhů jedné jednot
ky (např. základní a odvozené), ale jejich označení 
nebo vysvětlující popis musí zamezit jejich záměně 
- vhodný je způsob vyjádření všech veličin v jednot
kách SI s použitím mocnin deseti místo předpon 
(např. m = 10' mm).

5. FORMÁLNÍ KVALITA A POČTY VÝ
TISKŮ

5.1 Kvalita materiálu (papír, obálky, tisk) a druh rep
rografické metody pro rozmnožení písemností a výkre
sů musí zajistit:

a) jednotnost všech souprav (paré);

b) vzhledovou úroveň alespoň běžně zajišťovanou na 

trhu projektových prací;

c) vyhovující funkčnost dokumentace při manipulaci 
a skladování v průběhu přípravy a realizace stav
by.

5.2 Pro zhotovení DSPS se musí použít takový materi
ál a tisk, který zaručí životnost této dokumentace po 
dobu předpokládané životnosti příslušné stavby. Kon
krétní požadavky specifikuje zadavatel/objednatel 

stavby ve smlouvě o dílo.

Počet požadovaných souprav (paré) dokumentace, 
počty vícetisků jednotlivých příloh nebo částí 
dokumentace a případné další požadavky na vybavení 
dokumentace určí zadavatel/objednatel dokumentace 
podle svých potřeb s přihlédnutím k povaze 
dokumentace a jejího použití.
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Příloha 5

ČLENĚNÍ STAVBY PK NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
A PROVOZNÍ SOUBORY A JEJICH OZNAČENÍ

Stavba PK se člení podle těchto zásad:

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické čás
ti a technologické vybavení, tj. stavební objekty 
a provozní soubory;

b) stavební objekty a provozní soubory se označují ná
zvem a číslem;

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do 
skupin označených číselnou řadou podle jejich cha
rakteru, způsobu a druhu projednání dokumenta
ce a účelu při realizaci stavby;

d) podle povahy stavby j e možné vytvořit samostatnou 
skupinu stavebních objektů a samostatnou skupinu 
provozních souborů nebo přičlenit provozní soubo
ry k příslušným stavebním objektům.

Pro řazení a číslování se použije následující základní 
členění:

Číselná řada Skupina objektů 

000 Objekty přípravy staveniště

100 Objekty pozemních komunikací (včetně
propustků)

200 Mostní objekty, zdi a konstrukce

300 Vodohospodářské objekty

400 Elektro a sdělovací objekty

500 Objekty trubních vedení

600 Objekty podzemních staveb

650 Objekty drah

700 Objekty pozemních staveb

800 Objekty úpravy území

900 Volná řada objektů

Poznámky k jednotlivým řadám:

Rada 000 — Objekty přípravy staveniště 

Do této skupiny objektů se zařazují především demoli
ce a případně další objekty obsahující rozsáhlé pomoc
né práce (rozpočtované a placené) spojené s přípravou 
staveniště nebo zhotovovacích prací, např. dočasné 
oplocení, protihlukové opatření při stavebních pra
cích, trhací práce při přípravě staveniště, stavební 
jámy apod.

Rada 100 - Objekty pozemních komunikací

Tato řada obsahuje vedle předmětné PK a jejich křižo
vatek všechny další objekty PK dotčené nebo vyvolané 
stavbou předmětné PK, tj. silnice všech tříd, místní ko
munikace, polní cesty, lesní cesty, samostatné cyklis
tické stezky atd. Do této skupiny objektů se dále zařadí 
součásti PK (s výjimkou těch, které jsou obsaženy v sa
mostatných řadách, např. mosty a tunely) a příslušen
ství PK, tj. zejména dopravní značky, světelná 
signalizace, trvalé oplocení PK, propustky, únikové

zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění atd. Sa
mostatnými objekty PK mohou také být objížďky a do
pravní opatření a zesilování existujících PK pro 
odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, 
případně odstranění následků těchto doprav provede
né po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou 
i objekty údržbového příslušenství.

Rada 200 - Mostní objekty, zdi a konstrukce 

Rada 200 obsahuje všechny druhy mostních objektů 
(kromě propustků), opěrné i zárubní zdi a další kon
strukce.

Rada 300 — Vodohospodářské objekty 

Do řady 300 se zařadí zejména objekty odvodnění PK 
(kanalizace, DUN), úpravy nebo výstavba vodních 
toků, vodních nádrží, retenčních nádrží a závlahových 
zařízení, vodovodů a studní.

Rada 400 — Elektro a sdělovací objekty 

Rada 400 obsahuje objekty úprav nebo výstavby nad
zemních a podzemních silnoproudých i slaboproudýcli 
vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení do
pravního provozu (SOS, DIS) apod.

Rada 500 - Objekty trubních vedení 

Do této skupiny objektů se zařadí úpravy nebo výstav
ba plynovodů, parovodů, produktovodů a jiných vede
ní.

Rada 600 - Objekty podzemních staveb 

Skupina objektů podzemních staveb zahrnuje tunely, 
galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a dal
ší podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vy
žadují s ohledem na jejich složitost další členění na 
podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za po
mlčkou za základním číslem objektu (např. 603-08).

Řada 650 - Objekty drah

Do této řady se začlení všechny objekty, které spadají 
pod kompetenci drážního správního úřadu (stavby 
dráhy a na dráze).

Řada 700 - Objekty pozemních staveb 

Tato skupina objektů zahrnuje objekty pozemního sta
vitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím PK 
nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stav
bou PK. Patří sem zejména budovy a jejich příslušen
ství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice, objekty 
policie a CSPII. Do řady 700 se zařadí také protihluko
vé clony (kromě valů), protihlukové stavební úpravy 
budov a trvalé oplocení cizích pozemků (předají se 
vlastníkům nemovitostí). K příslušným budovám nebo 
jejich skupinám určitého zařízení se přiřadí odpovída
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jící provozní soubory a souvisící objekty ostatních dru
hů, které kompletují předmětné zařízení.

Rada 800 — Objekty úpravy území 

Do řady 800 se zařadí objekty rekultivací a vegetač
ních úprav včetně odhumusování, humusování, výsad
by rostlin a dřevin a úprav ploch po výsadbě.

Rada 900 — Volná řada objektů

Tato řada je vyhrazena pro případný druh objektů, 
který není možné nebo vhodné zařadit do předchozích 
řad.

Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jed
notlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti 
objektů z hlediska celé stavby a dalších okolnostech. 
Proto detailní seřazení objektů a jejich označení v rám
ci příslušné skupiny provede zhotovitel dokumentace, 
pokud zadavatel/objednatel dokumentace neurčí v za
dávací dokumentaci jinak (ZDP-D, ZTKP-D).

Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před 
označením řady objektů předřadit další číselné 
označení (např. jedná-li se o dokumentaci souboru 
staveb, uvede se číslo stavby).
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Příloha 6

SOUVISÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÝ VZTAH K PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů

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

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zaká
zek ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizo
vaných inženýrů a techni
ků činných ve výstavbě ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a dopl
nění některých zákonů

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na 
stavební výrobky, ve znění 
vládního nařízení ě. 
81/1999 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce
a technických zařízeních 
při stavebních pracích

Zákon č. 91/1995 Sb., zákon o požární ochraně

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších
předpisů

ÚZEMNÍ PLÁN PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plá
novací dokumentaci

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí ně
která ustanovení stavební
ho zákona

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu

Opatření MMR ze dne 10.4.1997, jimž se uveřejňuje
seznam okresních a obec
ních úřadů, které jsou sta
vebními úřady ke dni 

1.1.1997

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komu
nikacích

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti pro
vozu na pozemních komu
nikacích

Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na po
zemních komunikacích 
(pravidla silničního provo
zu) ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách
provozu silničních vozidel 
na pozemních komunika
cích ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška MD č. 102/1995 Sb., o schvalování technic
ké způsobilosti a technic
kých podmínkách provozu 
silničních vozidel na poze
mních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů

STYK S DRÁHAMI

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění poz
dějších předpisů

Vyhláška MD ě. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
(podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu urče
ných technických zařízení 
a jejich konkretizace (Rád 
určených technických zaří

zení

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah ve 
znění pozdějších předpisů

STYK PK SE SÍTĚMI A VEDENÍMI

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o Státní energetické in
spekci

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění
pozdějších předpisů

Vládní nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávněních k ci

zím nemovitostem při stav
bách a provozu potrubípro 
pohonné látky a ropu
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STYK S LETIŠTĚM

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně
a doplňku zákona ě. 
455/1991 Sl>., o živnosten
ském podnikání (živnosten- 
s k ý zákon) ve znění 
pozdějších předpisů

Předpis FMD L14/0P, Ochranná pásma oblastí letišť
a pozemních zabezpečova
cích zařízení

GEOTECHNIKA, HORNICKÁ ČINNOST A NE
ROSTNÉ BOHATSTVÍ

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni
nách a státní báňské správě 
ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Čes

kém geologickém úřadu ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČGÚ č. 8/1989 Sb., o registraci geologic

kých prací, o odevzdávání 
a shromažďování jejich vý
sledků, o zjišťování starých 
důlních děl a vedení jejich 
registru, dle změn provede
ných vyhl. 363/1993 Sb.

Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění
bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpeč

nosti provozu při činnosti 
prováděné hornickým způ
sobem v podzemí

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využí

vání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašo
vání činnosti prováděné hor
nickým způsobem ve znění 
vyhl. ČBÚ č. 242/94 Sb.

Vyhláška ČBIJ č. 340/1992 Sb., o požadavcích na

kvalifikaci a odbornou 
způsobilost při hornické 
činnosti a činnosti provádě
né hornickým způsobem

Vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornic

ké činnosti a činnosti pro
váděné hornickým
způsobem, jakož i pro pro
jektování objektů a zaříze
ní, které jsou součástí 
těchto činností

Vyhláška ČBÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, pro

vádění a vyhodnocování 
geologických prací, udělo
vání povolení a odborné 
způsobilosti k jejich výko
nu, dle změn provedených
zák. 543/1991 Sb.

Vyhláška ČGÚ č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhle

dávání a průzkumu vý
hradních ložisek z hlediska 
ochrany a racionálního vy
užití nerostného bohatství 
a oznamování výskytu lo
žiska vyhrazeného nerostu, 
dle změn provedených zák. 
541/1991 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prosto

rech
Vyhláška ČBÚ č. 175/1992 Sb., o podmínkách využí

vání ložisek nevyhrazených 
nerostů

Vyhláška MŽP ČR č. 363/1992 Sb., o zjišťování sta

rých důlních děl a vedení 
jejich registru

Vyhláška MŽP ČR č. 364/1989 Sb., o chráněných lo

žiskových územích
Vyhláška MHPR ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zá

sob výhradních ložisek ne

rostů
Vyhláška MHPR ČR č. 412/1992 Sb., o osvědčení

odborné způsobilosti pro
jektovat, provádět a vy
hodnocovat geologické 

práce

ZEMĚMĚŘIČSTVÍ

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých záko
nů souvisejících s jeho za
vedením

Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí

zákon č. 200/1994 Sb.

NEMOVITOSTI

Zákon č. 259/1992 Sb., o zeměměřických a katastrál
ních orgánech ve znění poz
dějších předpisů

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České

republiky (katastrální zá
kon)

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a ji
ných věcných práv k nemo
vitostem ve znění 
pozdějších předpisů

65



Vyhláška MF č. 178/1994 Sb., o oceňovaní staveb,
pozemků a trvalých poros
tů ve znění pozdějších 
předpisů

ÚZEMNÍ CELKY

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě
jejich působnosti a o někte
rých dalších opatřeních 
s tím souvisících ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 347/1997 Sb., ústavní zákon o vytvoření
územních samosprávných 
celků a o změně ústavního 
zákona ČNR č.1/1993 Sb. 
Ústava ČR

Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech ve
znění pozdějších předpisů

KULTURNÍ PAMÁTKY

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

ve znění pozdějších předpi

sů

Vyhláška MK ě. 66/1988 Sb., kterou se provádí zá
kon ČNR ě. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBECNĚ

Zákon ě. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon ČNR ě. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na

ŽP

Zákon ČNR ě. 388/1991 Sb., o Státnímfondu GP ČR

dle změn, provedených zá
konem 344/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR ě. 499/1992 Sb., o odborné způso

bilosti pro posuzování 
vlivů na ŽP a o způsobu 

a průběhu veřejného pro
jednání posudku

OCHRANA ZDRAVÍ

Zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu (úpl

né znění zákona 20/1966 
Sb., se změnami a doplňky, 
provedenými zák. 210/1990 
Sb., 425/1990 Sb. 
a 548/1991 Sb.)

Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a ně

kterých jiných látkách 
škodlivých zdraví, ve znění 
nař. vlády ČR 182/1990

Sb., 33/1992 Sb. a 278/1993 
Sb.

Vyhláška MZd ČSR ě. 45/1966 Sb., o vytváření

a ochraně zdravých život
ních podmínek, ve znění 
vylil. 140/1991 Sb. 
a 185/1990 Sb.

Vyhláška MZd ČSR ě. 26/1972 Sb., o ochraně a roz

voji přírodních léčebných 
lázní a přírodních léčivých 
zdrojů

Vyhláška MZd ČSR ě. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví

před ionizujícím zářením
Vyhláška MZd ČSR ě. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví

před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací

Hygienický předpis MZd ČSR 37/1977 k vylil.

13/1977 Sb.
Směrnice MZd ČR ě. 58/1981 Sb., sv. 51/81, hygie

nický předpis o zásadních 
požadavcích o nejvyšších 
přípustných koncentracích 
nej závažnějších škodlivin 
v ovzduší a o hodnocení 
stupně jeho znečištění

Zpravodaj MŽP 3/1996, novela metodiky pro výpočet

hluku ze silniční dopravy, 
03.1996

PŘÍRODA A KRAJINA

Zákon ČNR ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny ve znění zákonné
ho opatření předsednictva 
ČSN 347/1992 Sb., a záko

na 289/1995 Sb.

Nařízení vlády ě. 163/1991 Sb. a 165/1992 Sb.,
kterými se zřizují národní 
parky (Šumava, Podyjí, 

Krkonošský národní park) 
a stanoví podmínky jejich 
ochrany

Vyhláška MŽP ČR ě. 395/1992 Sb., kterou se prová

dějí některá ustanovení 
zákona 114/1992 Sb.

Vyhlášky MŽP ČR č. 464/1990 Sb., 155/1991 Sb.,

156/1991 Sb.
a 157/1991 Sb., o zřízení 
chráněných krajinných ob
lastí (Litovelské Pomoraví, 
Poodří, Železné hory, 

Broumovsko)
Vyhláška MŽP ČR ě. 6/1991 Sb ., o zřízení státních

přírodních rezervací
Mapování krajiny, ČÚOP Praha 1994
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Monitorování změn vegetace - metody a principy,
ČÚOP Praha 1994

Sběr dat pro biomonitoring v chráněných územích,
ČÚOP Praha 1994

Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí
biokoridorů, Agentura 
ochrany přírody a krajiny 
ČR 1995

LESY

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění

některých zákonů (lesní zá
kon)

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci život

ního prostředí a její působ
nosti v ochraně lesa

Vyhláška MZ ČR č. 248/1993 Sb., o zakládání a ob

novování lesních porostů
Vyhláška MZ ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žá

dosti o odnětí nebo omezení 
a podrobnostech o ochraně 
pozemků, určených k plně
ní funkce lesa

Vyhláška MZ ČR ě. 78/1996 Sb., o stanovení pásem

ohrožení lesů pod vlivem 
imisí

Vyhláška MZ ČR ě. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu

výše újmy nebo škody způ
sobené na produkčních 
funkcích lesa

Vyhláška MZ ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodář

ském plánování

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské

ho půdního fondu, ve znění 
zákona 10/1993 Sb.

Zákon ě. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zeměděl
skému majetku (úplné zně
ní zákona 229/1991 Sb. ve 
znění zákona 42/1992 Sb., 
93/1992 Sb., 39/1993 Sb 
a 183/1993 Sb.)

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, 
ve znění pozdějších předpi
sů

Zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu, život
ního prostředí a její působ
nosti v ochraně lesa ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon ě. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního
prostředí ČR, ve znění poz

dějších předpisů

Vyhláška MŽp ČR ě. 13/1994 Sb., kterou se upravují

některé podrobnosti ochra
ny ZPF

OVZDUŠÍ

Zákon ě. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před zne
čišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší - úplné znění zá
kona 309/1991 Sb. ve znění 
pozdějších změn a doplňků

Zákon ě. 212/1994 Sb., o státní správě ochrany ov
zduší a poplatcích za jeho 
znečišťování - úplné znění 
zákona 389/1991 Sb. ve 
znění pozdějších změn 
a doplňků

Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy

Země
Vyhláška MŽP ČR ě. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťo

vání množství emisí 
a o technických prostřed
cích na jejich měření u vel
kých a středních zdrojů 
znečišťování, ve znění vy
hlášky 304/1995 Sb.

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

oblasti vyžadující zvláštní 
ochranu ovzduší a stanoví 
zásady vytváření a provozu 
smogových regulačních sys
témů a některá další opat
ření k ochraně ovzduší, ve 
znění vyhl. MŽP ČR 

279/1993 Sb.
Opatření FVŽP ze dne 1.10.1991 k zákonu

309/1991 Sb., jímž se vy
hlašuje "Seznam znečišťují
cích látek, kategorizace 
zdrojů znečišťování a emis
ní a imisní limity pro vybra
né znečišťující látky" ve 
znění opatření FVŽP ze 

dne 23.6.1992

VODA

Zákon ě. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve

znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR ě. 458/1992 Sb., o státní správě ve vod

ním hospodářství (úplné 
znění zákona 130/1974 Sb., 
jak vyplývá z pozdějších 
změn a doplnění

Vyhláška MVLH ČSR ě. 28/1975 Sb. , kterou se urču

jí vodárenské toky a jejich 
povodí a stanoví seznam
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vodohospodářsky význam
ných vodních toků

Vyhláška MVLH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakos

ti povrchových a podze
mních vod

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

a 85/1981 Sb., o chráně
ných oblastech přirozené 
akumulace

Směrnice MZd ČR č. 51/1979 Sb., o povolených čin-

nostech v PHO vodních 
zdrojů

Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se sta

noví ukazatele přípustného 
stupně znečistění vod ve 
znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČSR č. 27/1975 Sb., o ochraně před

povodněmi
Vyhláška MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se urču

jí vodárenské toky a jejich 
povodí a stanoví seznam 
vodohospodářsky význam
ných vodních toků

Směrnice MZd ČSR svazek 44/1979 č. 51, o základ

ních hygienických zása

dách pro stanovení, 
vymezení a využívání 
ochranných pásem vodních 
zdrojů určených k hromad
nému zásobování pitnou 
a užitkovou vodou a pro 
zřizování vodárenských 
nádrží

ODPADY

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Ka

talog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů

Vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb., o postupech naklá

dání s odpady
Vyhláška MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebez

pečných vlastností odpadů
Vyhláška MŽP č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví

výše finanční rezervy na re
kultivaci, zajištění péče 
o skládky a asanaci po 
ukončení jejího provozu 
a podrobnost jejího vytvá
ření a užití
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Příloha 7

ČSN ISO 1000 

(01 1301)

ČSN ISO 5457 

(013110)
ČSN 01 3101-1

ČSN 01 3101-2

ČSN 01 3400-1

ČSN 013410 

ČSN 013411

ČSN 01 3419 

ČSN 01 3466

ČSN 01 3467 

ČSN 01 6910

ČSN 01 8020

ČSN 01 8500 

ČSN ISO 9223 

(03 8203)
ČSN ISO 9224 

(03 8208)

ČSN 03 8211

ČSN 01 8214

ČSN 03 8350

ČSN 36 0400 

ČSN 36 0410 

ČSN 36 0411

TECHNICKÉ NORMY

Jednotky SI a doporučení pro 
užívání některých dalších jed
notek

Technické výkresy. Formáty 
a úprava výkresových listů 

Technické výkresy. Názvosloví 
pro technické výkresy Základní 
pojmy. Část 1

Technické výkresy. Názvosloví 
pro technické výkresy. Základ
ní pojmy. Část 2 

Výkresy ve stavebnictví. Náz
vosloví pro výkresy ve staveb
nictví

Mapy velkých měřítek. Základ
ní a účelové mapy 

Mapy velkých měřítek. Kresle
ní a značky technické výkresy. 
Základní pojmy 

Výkresy ve stavebnictví. Vyty
čovací výkresy staveb 

Výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy pozemních komunika
cí

Výkresy inženýrských staveb. 
Výkresy mostů

Úprava písemností psaných 
strojem nebo zpracovaných 
textovými editory 

Dopravní značky na pozemních 
komunikacích

Základní názvosloví v dopravě 

Koroze kovů a slitin. Korozní ag
resivita atmosfér. Klasifikace 

Koroze kovů a slitin. Korozní 
agresivita atmosfér. Směrné 
hodnoty pro stupně korozní ag

resivity

Korozní agresivita atmosféry. 
Metoda analýzy vzorků pro mě
ření znečištění oxidem siřičitým 

Korozní agresivita atmosféry. 
Metody stanovení množství roz
pustných chloridů ve spadu 

Požadavky na ochranu úlož
ných zařízení 

Veřejné osvětlení 

Osvětlení místních komunikací 

Osvětlení silnic a dálnic

1997 ČSN 38 6410 Plynovody a přípojky s vyso
kým a velmi vysokým tlakem

1982

1997

ČSN 38 6413 Plynovody a přípojky s nízkým 
a středním tlakem

1990

1986

ČSN 38 6450 Uložení plynového potrubí 
v ocelové chráničce

1986

ČSN 38 6461 Stavba a provoz kyslíkovodů 1965

1990
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propan-bu- 

tanu v průmyslových závodech 
a sídlištích

1977

1986
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodu 1991
ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin 1982
ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapal 1982

1991 ČSN 72 1001
něných uhlovodíkových plynů

1991

Pomenovanie a opis hornin 
v inženierskej geologií

1989

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní 
stavby

1993

1988
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sy- 

panin
1998

1997
ČSN 72 1510 Kamenivo pro stavební účely. 

Názvosloví a klasifikace
1988

1987

ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební 
účely. Technické požadavky

1990

1997

ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro 
stavební účely. Společná usta
novení

1987

1991

ČSN 72 1820 Obkladové a dlažební desky 
z přírodního stavebního ka

mene

1991

1989
ON 72 1815 Dlažební kostky 1989

1994
ČSN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Společ

ná ustanovení
1969

1994
ON 72 1851 Kamenné obrubníky a krajníky 1969
ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely. Spo

lečná ustanovení
1992

1988

ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, sta- 
ničníky, hraničníky, směrové 
a zábradelní kameny

1959

1991

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových 
stavebních dílců. Společná 
ustanovení

1987

1996

ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty. Beto
nové dlaždice

1974

1985

ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti zákla
dových půd

1991

1985

1985

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních kon
strukcí a základových půd. Zá
kladní ustanovení pro výpočet

1990
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ČSN P ENV 

1991-1 
(73 0035)

Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí Část 1: Zásady na

vrhování

1996

ČSN 73 0036 Seismické zatížení stave!) 1996
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební kon

strukce
1992

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování sta
vebních konstrukcí při přestav
bách

1987

ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddo- 
lovaném území. Základní usta

novení

1991

ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstruk
cí proti korozi. Názvosloví

1988

ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a karto
grafii

1990

ČSN 73 0405 Měření posunu stavebních ob
jektů

1997

ČSN 73 0415 Geodetické body 1979
ČSN 73 0416 Měřické značky stabilizova

ných bodů v geodézii
1985

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb
ních objektů. Základní ustano

vení

1988

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování staveb
ních objektů s prostorovou 
skladbou

1988

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových 
a plošných stavebních objektů

1988

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Po
žadavky na požární Bezpečnost 
stavebních konstrukcí

1991

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Po
žární odolnost stavebních kon
strukcí

1974

ČSN P ENV 

1997 (73 1000)
Navrhování geotechnických 
konstrukcí Část 1: Obecná pra

vidla

1996

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová 
půda pod plošnými základy

1988

ČSN 73 1002 Pilotové základy 1989
ČSN 73 1010 Názvosloví a značky pro zaklá

dání staveb
1986

ČSN 73 1200 Názvoslovie v oboru betonu 
a betonářských prác

1977

ČSN 73 1201 Navrhování betonových kon
strukcí

1988

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových kon
strukcí

1998

ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených sta
vebných konštrukcií

1984

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních 
konstrukcí

1994

CSN 73 2400 Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí

1989

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola kon
strukcí z předpjatého betonu

1989

ČSN ISO/DIS

9690
(73 1215)

Klasifikace podmínek agresiv
ních prostředí působících na 
beton a železobetonové kon
strukce (v návrhu)

1993

ČSN P ENV 

206 (73 2403)
Beton. Vlastnosti, výroba, 
ukládání a kriteria hodnocení 

vrstvy

1992

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstruk- 1989

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních 
konstrukcí

1996

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce.
Provádění

1993

ČSN 73 3040 Geotextilie v stavebných kon
štrukciách. Základné ustano

venia

1989

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné usta

novenia

1987

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení

1994

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. 
Umístění a použití návěstidel

1994

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 1988
ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových 

vozidel. Čerpací stanice pohon

ných hmot. Základní ustanove-

1978

ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových 
stanic

1991

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komuni
kací

1984

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 1986
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na sil

ničních komunikacích
1995

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 1996
ČSN 736110 Projektování místních komuni

kací
1987

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunika
cí. Základní ustanovení pro na
vrhování

1995

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfal
tové vrstvy

1995

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty 1994
ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobeto- 

nové kryty
1994

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo 
stmelené hydraulickým poji

vém

1994

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované 
podklady

1994
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ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené 1994 ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozo 1995

vrstvy vek na mostech pozemních ko
ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrs 1994 munikací

tvy ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních ko 1998
ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované 1994 munikací

vrstvy ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů 1996
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a ná 1994 přes pozemní komunikace

těry ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 1993
ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalo 1994 ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové 1995

vé vrstvy a tramvajové zastávky
ČSN 73 6131-1 Stavha vozovek. Dlažhy a dílce 1994 ČSN 73 6510 Vodní hospodářství. Základní 1985

Část 1: Kryty z dlažeb vodohospodářské názvosloví
ČSN 73 6131-2 Stavha vozovek. Dlažby a dílce 1994 ČSN 73 6512 Vodní hospodářství. Názvoslo 1985

Část 2: Kryty ze silničních dílců ví hydro techniky. Vodní toky
ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce 1994 ČSN 73 6515 Vodní hospodářství. Názvo 1985

Část 3: Kryty z vegetačních dílců sloví hydrotechniky. Vodní ná
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemní 1998 drže a zdrže

ho tělesa pozemních komunika ČSN 736522 Vodné hospodárstvo. Názvo 1983
cí slovie kanalizací

ČSN 736175 Měření nerovnosti povrchů vo 1995 ČSN 73 6532 Vodní hospodářství. Názvoslo 1984
zovek ví hydrogeologie

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protišmy 1996 ČSN 73 6820 Úpravy vodních toků 1974
kových vlastností povrchů vo ČSN EN 1317 Silniční záchytné systémy Část 1999

ČSN 73 6192
zovek (73 7001) 1: Terminologie a obecná krité
Rázové zatěžovací zkoušky vo 1996 ria pro zkušební metody Část 2:
zovek a podloží Svodidla - Funkční třídy, kri

ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 1977 téria přijatelnosti nárazových

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 1995
ČSN EN 1436

zkoušek a zkušební metody

ČSN 73 6203 Zatížení mostů 1987 Vodorovné dopravní značení. 1998

ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů 1999

ČSN 73 6206 Navrhování betonových a žele- 1972 

zobetonových mostních kon
strukcí

ČSN 73 6207 Navrhování mostních kon- 1993 

strukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů 1996

ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných most- 1996 

nich konstrukcí
ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních 1995 

konstrukcí
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů 1996 

pozemních komunikací
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních 1996 

komunikací
ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému 1995 

dotyku s živými částmi trakční
ho vedení a proti účinkům výfu
kových plynů na objektech nad 
kolejemi celostátních drah 
a vleček

(73 7010)
ČSN EN 1423 

(73 7011)

CSN EN 1424 
(73 7012)
ČSN EN 1824 

(73 7015)

ČSN EN 

1463-1 (73 
7018)
ČSN EN 1793 

(73 7060)

Požadavky na dopravní značení 

VDZ - Materiály pro dopravní 1998 
značení. Dodatečný posyp. Ba- 
lotina, protišmykové přísady 
a jejich směsi

VDZ - Materiály pro dopravní 1998 
značení. Premixová balotina 

VDZ - Materiály pro dopravní 1999 
značení. Zkoušení na zkušeb
ních úsecích
VDZ - Dopravní knoflíky Část 1998 

1: Základní požadavky a funkč
ní charakteristiky

Zařízení pro snížení hluku sil- 1998 
ničního provozu. Zkušební me
tody. Stanovení akustických 
vlastností
Část 1: Určení zvukové pohlti- 
vosti laboratorní metodou 
Část 2: Určení vzduchové ne
průzvučnosti laboratorní 
metodou
Část 3: Normalizované spek
trum hluku silničního provozu
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ČSN EN 1794 

(73 7061)

ČSN 73 7501

ČSN 73 7505 

ČSN 73 7507 

ČSNP 74 2871

ČSN 75 0250 

ČSN 75 1400

Zařízení pro snížení hluku sil- 1999 
nicního provozu. Neakustické 
vlastnosti
Část 1: Mechanické vlastnosti 

a požadavky na stabilitu 
Část 2: Obecné požadavky na 

bezpečnost a životní prostředí 

Navrhování konstrukcí raže- 1993 
ných podzemích objektů. Spo
lečná ustanovení

Sdružené trasy městských ve- 1994 
dění technického vybavení 

Projektování tunelů póze- 1999 
mnich komunikací 

Systémy dodatečného předpí- 1996 
nání. Obecné požadavky 
a zkoušení

Zatížení konstrukcí vodohos- 1992 
podářskýcli objektů 

Hydrologické údaje povrcho- 1991 
vých vod

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků 
s dráhami, pozemními komuni
kacemi a vedeními

1999

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podze
mních vod před znečištěním při 
dopravě ropy a ropných látek 
silničními vozidly

1988

ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních 
zařízení s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními

1999

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drá
hou a pozemní komunikací

1999

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační pří
pojky

1995

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních 
přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací

1998

ČSN 75 6261 Dažďové nádrže 1988
ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsa

hem ropných látek
1995

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod 
před znečištěním. Všeobecné 
požadavky

1986

ČSN 83 0916 Ochrana před ropnými látka
mi. Doprava ropných Látek 
potrubím

1977
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Příloha 8

TECHNICKÉ PŘEDPISY A PODKLADY

8.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY TP52

Dodací podmínky pro dokumentaci stave!) pozemních
komunikací, 1995,
Pragoprojekt, a.s., Praha 

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci

staveb pozemních komuni
kací, 1998, TP53

Pragoprojekt, a.s., Praha
Dodací podmínky staveb pozemních komunikací, TP54

1995,
Pragoprojekt, a.s., Praha 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací, 1992 až 1999 
a pozdější novely, TP55

Pragoprojekt, a.s., Praha 

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací, TP57 

1999,
Valbek, s.r.o., Liberec

8.2 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Číslo TP Název Rok Distributor

TP18 Ambulantní výroba kati- 1984 IMOS Brno 
oaktivních asfaltových 
emulzí

TP31

TP37

TP41

TP42

TP43

TP51

Katalog energetické ná- 1987 IMOS Brno 
ročnosti stavebních sil
ničních materiálů, prací 
a konstrukcí vozovek

Technologický pokyn pro 1990 IMOS Brno 
provádění prefabrikova
ných a monolitických čel 
silničních propustků

Opravy povrchových po- 1990 IMOS Brno 
ruch betonových kon
strukcí pomocí 
plastbetonu

Opravy ocelových nos- 1990 IMOS Brno 
ných konstrukcí silnič
ních mostů 
Metody a technologie 
k zvýšení zatížitelnosti 
a prodloužení životnosti 

Sanace trhlin v betono- 1990 YS Brno 
vých spodních stavbách 
mostů injektáží netradič
ními materiály

Odvodnění silnic vsako- 1991 IMOS Brno 
vací drenáží

TP58

TP60

TP61

TP62

TP63

TP65

TP66

TP67

TP68

TP70

TP72

Recyklace na místě za 
tepla u vysprávek 
Část 1: Oprava po
délných spar a trhlin re- 
mixerem 300FRP firmy 
WIRTGEN

Protierozní opatření na 
svazích PK

Provádění železobetono
vých desek spřažených 
s prefabrikovanými nos
níky mostů pozemních 
komunikací

Snížení spotřeby energií 
a omezení emisí obaloven 
živičných směsí 

Speciální bezpečnostní 
zařízení na pozemních 
komunikacích - Únikové 

zóny

Směrový sloupek, Doda
tek 1999

Zkoušení a schvalování 
svodidel, revize 1999 

Recyklace na místě za 
tepla u vysprávek 
2. část - Vysprávky povr
chů s malým recyklerem 

Katalog poruch vozovek 1995 Stradis 
s cementobetonovým kry- Brno
tem

Ocelová svodidla na póze- 1994 Dopravo- 
mních komunikacích projekt
(Prostorové uspořádání,
Konstrukční díly)

Zásady pro dopravní zna- 1995 CDV Brno 
cení na PK

Zásady pro přechodné 1996 CDV Brno
dopravní značení na PK

soupravy

Speciální nátěry vozovek 1995 IMOS Brno 
kladené pomocí nátěrové 

Živičná mezivrstva pod 1995 IMOS Brno 

tenké živičné úpravy kry
tů vozovek

Systém hodnocení hmot 1995 SV Brno
pro vodorovné dopravní
značení

Diagnostický průzkum 1995 IMOS Brno 

mostů pozemních komu
nikací

1992 IMOS Brno

1992 IMOS Brno

1992 IMOS Brno

1993 IMOS Brno

1993 Dopravop- 
rojekt

1993 SV Brno

1993 Dopravop- 
rojekt

1994 IMOS Brno
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TP73 Zesilování betonových 
mostů pozemních komu
nikací externí lepenou vý
ztuží a nebo spřaženou 
železobetonovou deskou — 
Pokyny pro výpočet

1996 IMOS Brno

TP74 Zesilování betonových 
mostů pozemních komu
nikací externí lepenou vý
ztuží a nebo spřaženou 
železobetonovou deskou — 
Technické podmínky

1996 IMOS Brno

TP75 Uložení nosných kon
strukcí mostů PK

1996 Dopravo- 
projekt

TP76 Geotechnický průzkum 
pro stavby PK

1995 Stradis
Brno

TP77 Navrhování vozovek po
zemních komunikací

1995 VUT Brno

TP78 Katalog vozovek poze
mních komunikací

1995 Roadcon-
sult

TP79 Navrhováníspřažených 
ocelobetonových nosných 
konstrukcí mostů poze
mních komunikací

1995 Pontex
Praha

TP80 Elastický mostní závěr 1996 IMOS Brno

TP81 Navrhování světelných 
signalizačních zařízení 
pro řízení silničního pro

vozu

1996 CDV Brno

TP82 Katalog poruch netuhých 
vozovek — Metodika zatři
ďování, sběru a využití 
poruch netuhých vozovek 
k navrhování jejich údrž
by a oprav

1996 ŘSD SDB

TP83 Odvodnění pozemních 
komunikací

1997 Pragopro-
jekt

TP84 Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí PK

1996 SVÚOM

Praha

TP85 Zpomalovací prahy 1996 Roadcon-
sult

TP86 Mostní závěry 1997 Promo
Praha

TP87 Navrhování údržby 
a oprav netuhých vozo
vek

1997 ŘSD SDB

změna Přílohy 5 1999 ŘSD SDB

Příklady s komentářem 
k příloze 6 (metodický 
návod)

1998 NIEVELT
Labor

TP88 Oprava trhlin v betono
vých konstrukcích

1997 IMOS Brno

TP89 Ochrana povrchů betono
vých mostů proti chemic
kým vlivům

1997 IMOS
Brno

TP90 Používání provizorních 
mostů z mostové soupra
vy z MS v civilním sekto-

1997 Pontex
Praha

TP91

ľ LI

Rekonstrukce vozovek 
s cementobetonovým kry

tem

1997 Stradis
Brno

TP92 Navrhování údržby a 
oprav vozovek s cemento
betonovým krytem

1998 Stradis
Brno

TP93 Návrh a provádění staveb 1997 
pozemních komunikací 
s využitím popilků a po
pelů

Stradis
Brno

TP94 Zlepšení zemin 1997 Stradis
Brno

TP95 Vrstevnaté násypy 1997 Stradis
Brno

TP96 Vysprávky vozovek trys
kovou metodou

1997 IMOS Brno

TP97 Geotextilie a další geosyn- 
tetické materiály v zem
ním tělese pozemních 
komunikací

1997 SG Geo- 
technika

TP98 Technologické vybavení 
tunelů PK

1997 Eltodo
Praha

TP99 Vysazování a ošetřování 
silniční vegetace

1998 SV Brno

TPIOO Zásady pro orientační do
pravní značení na PK

1999 CDV Brno

TP101 Výpočet svodidel 1998 Dopravo-
projekt

TP102 Asfaltové emulze 1998 IMOS Brno

TP103 Navrhování obytných zón 1998 Koura M.
Lázně

TP104 Protihlukové clony podél 
pozemních komunikací

1998 ŘSD

TP105 Nakládání s odpady vzni
kajícími při technologiích 
používajících asfaltové 
emulze bez obsahu dehtu

1998 IMOS Brno

TP106 Lanová svodidla na PK 1998 Dopravo-
projekt

TP107 Odvodnění mostů poze
mních komunikací

1999 Pontex
Praha

TPI08 Zásady pro orientační 1998 CDV Brno
značení na cyklistických 
trasách
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TP109 Asfaltové hutněné vrstvy 1998 Roadcon-
se zvýšenou odolností 
proti tvorbě trvalých de
formací

sult

TP110 Používání provizorních 1998 Pontex
mostů systému Mabey 
Univerzál

Praha

TP111 Přímé zpracování recyk
lovatelného asfaltového 
materiálu do vozovek

1998 IMOS Brno

TP112 Studené pěnoasfaltové 

vrstvy
1998 IMOS Brno

TP113 Značky a symboly pro vý
kresy PK

1998 ÚDI Praha

TP114 Svodidla na pozemních 1998 Dopravo
komunikacích (Zatížení; 
Stanovení úrovně zadrže
ní na PK; Navrhování

projekt

„jiných“ svodidel)

TP115 Opravy trhlin na vozov 1999 Nievelt
kách s asfaltovým krytem Labor

TP116 Použití ovoce, trávy a ze
miny ze silničních poze
mků

1999 IMOS Brno

TP117 Zásady pro informačně 
orientační značení na PK

1999 CDY Brno

TP118 Systém hodnocení reflex
ních svislých dopravních 
značek

1999 SV Brno

TP119 Odrazová zrcadla 1999 SV Brno

TP120 Údržba, opravy a rekon 1999 Promo
strukce betonových mos
tů pozemních komunikací

Praha

TP121 Zkušební a diagnostické 1999 Pontex

postupy pro mosty a os
tatní konstrukce poze
mních komunikací

Praha

TP122 Grafická metoda navrho 1999 APT
vání netuhých vozovek
PK

Olomouc

TP123 Zjišťování kapacity PK 1999 CityPlan
a návrhy na odstranění 
kongescí

Praha

TP Zásady návrhu dopravní 1999 Roadcon-
ho zklidňování na míst
ních komunikacích

sult

TP Injektování kabelových 1999 Pontex
kanálků mostních kon
strukcí z dodatečně před- 
pjatého betonu

Praha

TP Ocelové svodidlo NH4 1999 Dopravop
rojekt
Brno

TP Zásady pro vodorovné 1999 CDV Brno
dopravní značení na PK

TP Zásady pro úpravy silnic 
vč. průtahů obcemi

1999 CityPlan
Praha

TP Zásady pro navrhování 
průtahů silnic obcemi

1999 CDY Brno

TP Projektování okružních 
křižovatek na silnicích 
a MK

1999 V-Projekt
Ostrava

TP Povolování a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozov
kách PK

1999 Roadcon-
sult

8.3 VZOROVÉ LISTY STAVEB PK (VL)

VL 1 Vozovky a krajnice, 1995, aktualizace 1999 

VL 2.2 Odvodnění, 1998 

VL 2 Silniční teleso, 1995 

VL 3 Křižovatky, 1995, všechny 
Dopravoprojekt Brno 

VL 4 Mosty, 1998, PONTEX Praha 

VL 6.1 Svislé dopravní značky, 1999 

Vzorové projekty - Sedimentační nádrže s odlučova
čem olejů, Ředitelství dál

nic, 1997
STŘ S6 Vybavení a příslušenství silnic, 

Dopravoprojekt Brno
56.2 Bezpečnostní zařízení, 1989
56.3 Staničení, mezníkování a drobné prvky, 

1989
56.4 Sjezdy ze silnic, 1989
56.5 Osvětlení silnic, 1989
S6.7 Protihlukové clony, 1984

Sborník M — technické předpisy pro místní
komunikace, Dopravoprojekt Bratislava 

— MO Geodetické podklady, inženýrsko-geologické 
podklady, 1989

- Ml Zklidněné komunikace a komunikace pro 
chodce, komunikace pro cyklisty, 1993

- M6 Osvětlení, protihlukové clony, ostatní vyba
venost MK, 1993

— M8 Přechody pro chodce - úrovňově, mimoúrov
ňově, 1990

- M9 Cizí zařízení, 1993

8.4 METODICKÉ POKYNY A SMĚRNICE

Metodický pokyn k zákonu č. 199/94 Sb. ve znění záko
na č. 148/96 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v oboru 
pozemních komunikací, 
1996, Pragoprojekt, a.s., 
Praha

Podmínky pro veřejné zakázky na svislé dopravní
značky, 1999, SV Brno

Výkon stavebního dozoru na stavbách PK, 1995, Pra

goprojekt, a.s., Praha
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Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního
a ekonomického hlediska, 
1995, MDS

Metodické pokyny k rezortnímu systému jakosti v obo
ru PK (RSJ-PK), Věstník 
dopravy 14/94, 23/95, 
21-23/96,15/98,25/98,23/99

Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření be
tonových mostů PK, 1995, 
PONTEX Praha

Doporučení k praktickým aplikacím ukolejňovánípro-
tidotykových zábran 
(ochranných sítí a štítů) 
mostních objektů PK nad 
trakčním vedením CD, ze
jména pro správce mos
tních objektů PK, Věstník 
dopravy 7/1996

Oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK, Věstník do
pravy 6/1998

Metodický pokyn pro vedení evidence o silnicích CR,
1998, ŘSD-SDB Ostrava

Ekologie při údržbě a opravách PK, 1999, IMOS Brno

MP k sestavení ZTKP-D aZDP-D, 1999, Pragoprojekt

8.5 DALŠÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY

Směrnice MH CR Základní ochranná opatření pro

omezení vlivu bludných 
proudů na mostní objekty 
póze m n í c h k o m u n i k a c í, 
1992, revize 1999 na TP124 
PONTEX Praha

TyP Portály pro svislé dopravní značení, 1985, 1989,
PÚDIS Praha

Typizační směrnice pro osazování svodidel, 1990, Do-
pravoprojekt Bratislava

TyP Železobetonové panely pro provizorní vozovky,
1992, STÚ Praha

Sm Betonové svodidlo (osazování, konstrukční prvky
a příklady použití), 1993, 
Dopravoprojekt Brno

Sm Podchody vedení technického vybavení pod PK,
1993, STÚ Praha

Sm Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch a nemo-
toristických komunikací, 
1992, STÚ Praha

Katalog zjevných závad mostních objektů PK, 1991, re
vize 1999, PONTEX Praha

Katalog retroreflexních folií pro svislé dopravní znač
ky a dopravní zařízení plat
ný pro rok 1998 a 1999, 
1998, SV Brno

Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky platný
pro rok 1999, 1999, SV 
Brno

Předpis RSD CR „C1“ - Datový předpis pro tvorbu di

gitálních map
Předpis ŘSD ČR „B2“ - Datový předpis pro tvorbu di

gitálních map pro základní 
mapu dálnice

Pro území hlavního města Prahy:

Soubor normálů pražské kanalizace - PÜDIS, 1975

ZÁVOS - základní vodohospodářský systém. Pokyny

pro systém odvodnění území hl. m. Prahy - Pražský
projektový ústav, 1986
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