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I. PŘEDMLUVA 

 
V souvislosti s novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb s účinností od 1.1.2018, kterou se mimo 

jiné mění struktura a obsah dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání společného 

povolení, se tímto dodatkem upravuje Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválená Ministerstvem dopravy, 

Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinnosti od 14. srpna 2017 

(dále jen „Směrnice“) níže uvedeným způsobem. 
 

II. ZMĚNY VE SMĚRNICI 

 

V části I Směrnice se ruší čl. 4.1.6 a nahrazuje tímto zněním: 

 

4.1.6 Dokumentaci stavby smí zpracovat jen právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění provádět 

projektové práce podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Vypracovat 

projektovou dokumentaci, která je stavebním zákonem definována jako vybraná činnost ve výstavbě, smí pouze 

oprávněná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Za vybrané činnosti dle stavebního zákona jsou považovány: 

a) zpracování územně plánovací dokumentace nebo územní studie,  

b) zpracování DUR (příp. uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující ÚR), 

c) zpracování projektové dokumentace dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., tj. 

především: 

d) dokumentace pro ohlášení stavby, s výjimkou případů uvedených v § 159, odst. 3,  

e) dokumentace pro stavební povolení,  

f) dokumentace k uzavření veřejnoprávní smlouvy, 

g) dokumentace pro vydání společného povolení,  

h) dokumentace změn staveb,  

i) dokumentace pro provádění stavby. 

 

V části II Směrnice se ruší čl. 2 a nahrazuje tímto zněním: 
 

2 ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE STAVBY 

2.1 Stupně dokumentace 

Dokumentace stavby se člení na tyto stupně: 

a) studie (ST); 

b) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR); 

c) dokumentace k žádosti o územní souhlas; 

d) dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP); 

e) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); 

f) projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS); 

g) projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nebo vybrané dokumenty zadávací 

dokumentace stavby (VD-ZDS); 

h) realizační dokumentace stavby (RDS); 

i) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
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V části II Směrnice se ruší čl. 4 a nahrazuje tímto zněním: 

 

4 DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR) 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby se připojuje dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. Dokumentace DUR se zpracovává v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 4 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb., dle SDS-PK, vždy s přihlédnutím k podmínkám v území a k charakteru stavby, v případě změn 

staveb se přihlédne k jejich rozsahu a účinku. 

Územní rozhodnutí může nahradit veřejnoprávní smlouva podle § 78, odst. (1) stavebního zákona (podmínky viz 

§ 78a zákona č. 183/2006 Sb. a § 16 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). 

4.1.2 DUR navrhuje umístění stavby nebo změnu stavby a její vliv na změnu využití území, její základní 

technické řešení a řeší vztah k okolí v souladu se záměry územního plánování v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcími vyhláškami. 

4.1.3 DUR se zpracovává pouze pro jednu trasu, která je určena pro další sledování na základě vyhodnocení 

možných variant předchozí studie a posouzení vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., případně jiným 

způsobem (např. poloha PK je určena schválenou územně plánovací dokumentací). 

4.1.4 Vedle umístění stavby PK s nároky na zábor pozemků navrhuje DUR účel stavby, základní parametry 

stavby, nároky na její přípravu a realizaci včetně dopravních opatření. Podrobnost technického řešení musí 

umožnit stanovení stavbou dotčených pozemků a výměr ploch pozemků nutných pro realizaci stavby. 

4.1.5 Při technickém řešení musí DUR respektovat: 

a) ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

b) ustanovení prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zejména v ní uvedené obecné technické požadavky 

na pozemní komunikace,  

c) TKP-D, ZTKP-D,  

d) TKP, 

e) další rezortní předpisy (TP, VL, apod.). 

4.1.6 DUR slouží jako: 

a) příloha k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, nebo změny stavby; 

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

a ekonomických; 

c) základní podklad pro vypracování dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby, je-li 

vydáno příslušné územní rozhodnutí nebo územní souhlas. 

4.1.7 Rozsah a způsob zajištění dokumentace pro jmenovitou stavbu nebo její změnu určí 

zadavatel/objednatel DUR na základě: 

– stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, 

– ustanovení této směrnice, 

– případných požadavků příslušného stavebního úřadu, 

– stanoviska příslušného orgánu ŽP, 

– charakteru, rozsahu a složitosti stavby, 

– záměru podílet se na procesu zhotovení dokumentace (zaměření, průzkumy, ZE apod.). 

4.1.8 Zhotovitel dokumentace musí vypracovat DUR 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 používání staveb 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Při zpracování DUR je zhotovitel dokumentace povinen především:  

– respektovat podmínky závazných stanovisek EIA (jsou-li vydána),  

– minimalizovat nároky na zábor pozemků, především ZPF a PUPFL, 

– minimalizovat negativní vliv díla na životní prostředí, 

– dbát na ekonomičnost díla, 
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– minimalizovat uzavírky komunikací a objížďky na nejkratší možnou dobu, 

– zemní práce řešit s maximálním ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, 

– hospodařit s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě, v případě staveb ŘSD ČR 

v souladu s příslušným interním předpisem - viz příloha č.7 (ŘSD/03). 

– mostní objekty se navrhnou v souladu s Eurokody, u změn staveb stanoví postup 

zadavatel/objednatel. 

– v případě staveb ŘSD ČR na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m 

zpracovat návrh konstrukčního řešení (v konceptu) vč. technickoekonomického vyhodnocení 

nejméně ve dvou variantách v souladu s příslušným interním příkazem - viz příloha č.7 (ŘSD/01). 

Na základě vyhodnocení předložených návrhů zadavatel/objednatel rozhodne o výsledné variantě, 

která bude v dokumentaci DUR dopracována.  

4.1.9 Přílohy dokumentace a ostatní dokumenty, které se předkládají veřejnosti, se vypracují tak, aby byly 

názorné a pro veřejnost srozumitelné. Zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci určí, které přílohy se zhotoví 

podle zvláštních požadavků. Mohou to být např. situace stavby zakreslené do leteckých fotografií, počítačová 

vizualizace, perspektivní a axonometrické pohledy, fotomontáže, přehledné grafy, modely apod. 

4.1.10 Záborový elaborát je samostatná dokumentace potřebná pro výkon inženýrské činnosti k ÚR, k získání 

souhlasů s vynětím pozemků ze ZPF a vynětím pozemků určených k plnění funkce lesa. 

4.1.11 Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí je nutné, aby proběhl proces hodnocení vlivu 

stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Stanovisko nebo závěr zjišťovacího řízení jsou 

nezbytným podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Stavební zákon připouští, aby proces územního 

rozhodování probíhal společně s procesem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. 

Dokumentace, zjišťující vliv staveb pozemních komunikací na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., je samostatnou 

dokumentací. 

Pro záměry (stavby) kategorie I dle přílohy č. 1 zákona, které podléhají posouzení vlivu na ŽP vždy, se 

zpracovává a orgánu ŽP předkládá oznámení záměru, na základě kterého příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení 

upřesní, které informace je vhodné uvést do dokumentace vlivu stavby na ŽP. Zpracování dokumentace vlivu na 

ŽP zajistí objednatel v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

Pro záměry (stavby) kategorie II dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., které podléhají posouzení vlivů na ŽP, 

se zpracovává oznámení záměru, na základě kterého příslušný úřad ŽP ve zjišťovacím řízení posoudí, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Je-li 

výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr má být dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., zajistí 

zadavatel/objednatel zpracování dokumentace vlivu stavby na ŽP v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

4.2 Obsah a rozsah DÚR 

4.2.1  DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v souladu se zákonem  

č. 183/2006 Sb., obecně závaznými právními a technickými předpisy, souvisejícími směrnicemi a dle podmínek 

a požadavků zadavatele/objednatele. 

4.2.2. Základní členění DÚR 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

DOKLADOVÁ ČÁST 

SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

4.2.3 Obsah a rozsah jednotlivých částí dokumentace pro územní rozhodnutí: 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje   

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby – podle zadávací dokumentace,  

b) místo stavby  

– adresa,  
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– katastrální území,  

– parcelní čísla pozemků,  

– čísla popisná,  

– označení pozemní komunikace 

c) předmět dokumentace 

 A.1.2 Údaje o žadateli  

– obchodní firma nebo název,  

– IČ (bylo-li přiděleno),  

– adresa sídla.  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) Zpracovatel dokumentace 

v případě fyzické osoby podnikající 

– jméno, příjmení,  

– obchodní firma,  

– IČ (bylo-li přiděleno),  

– místo podnikání  

nebo v případě právnické osoby 

– obchodní firma nebo název,  

– IČ (bylo-li přiděleno),  

– adresa sídla. 

b) Hlavní projektant (hlavní inženýr projektu) 

– jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace,  

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace 

– jména a příjmení projektantů včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  

d) Jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části 

s oprávněním podle zvláštních předpisů  

A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní 

komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních 

dokumentů, 

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad: 

 odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty 

a provozní soubory, 

 stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem, 

 stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich 

charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby, 

 podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit 

samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních 

souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům. 
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Pro řazení a číslování se použije následující základní členění: 

Číselná 

řada        

Skupina objektů Poznámka  

000 Objekty přípravy 

staveniště 

Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé 

pomocné práce (placené) spojené s přípravou staveniště nebo 

zhotovovacích prací, např. protihluková opatření při stavebních 

pracích, trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy apod. 

100 Objekty pozemních 

komunikací (včetně 

propustků) 

Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další 

objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou 

předmětné pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní 

komunikace, účelové komunikace, samostatné cyklistické stezky 

atd. Do této skupiny objektů se dále zařadí součásti pozemní 

komunikace (s výjimkou těch, které jsou obsaženy v samostatných 

řadách, např. mosty a tunely) a vybavení pozemní komunikace, tj. 

zejména dopravní značky, světelné signály, propustky, únikové 

zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění atd. Samostatnými 

objekty pozemní komunikace mohou také být objížďky a dopravní 

opatření a zesilování existujících pozemních komunikací 

pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, 

případně odstranění následků těchto doprav provedené po 

ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového 

příslušenství. 

200 Mostní objekty a zdi Všechny druhy mostních objektů (kromě propustků), opěrné 

a zárubní zdi. 

Je-li součástí mostního objektu technologické zařízení, 

dokumentuje se jako provozní soubor. 

300 Vodohospodářské 

objekty 

Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace (kanalizace, 

dešťové usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, 

vodních nádrží, retenčních nádrží a závlahových zařízení, 

vodovodů a studní. 

400 Elektro a sdělovací 

objekty 

Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních 

silnoproudých a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů 

zabezpečení nebo řízení dopravního provozu apod. 

500 Objekty trubních 

vedení 

Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, produktovodů 

a jiných vedení. 

600 Objekty podzemních 

staveb 

Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další 

podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují 

s ohledem na jejich složitost další členění na podobjekty, které se 

označí dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem 

objektu (např. 600-08). 

660 Objekty drah Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu. 

700 Objekty pozemních 

staveb 

Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo 

příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží motoristům, 

případně jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace. Patří sem 

zejména budovy a jejich příslušenství na odpočívkách, 

cestmistrovství, celnice a objekty policie.  

Do řady 700 se zařadí také protihlukové clony (kromě valů), 

protihlukové stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích 

pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení 

se přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty 

ostatních druhů, které kompletují zařízení. 

800 Objekty úpravy 

území 

Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, 

ohumusování, výsadby rostlin a dřevin a úprav ploch po výstavbě, 

dočasné a trvalé oplocení pozemní komunikace. 

900 Volná řada objektů Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do 

předcházejících řad. 
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Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti 

objektů z hlediska celé stavby a dalších okolnostech. 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). 

V případě staveb ve správě ŘSD ČR je podrobné členění jednotlivých stavebních objektů v rámci 

příslušných číselných řad stanoveno interním předpisem - viz příloha č. 7 (ŘSD/08). 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby  

 a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 

informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  

 d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 

 e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,  

 f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření, včetně doporučení a požadavků pro další stupeň PD 

 geotechnický průzkum, 

 inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty, 

 posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení staveniště mostních 

objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, 

 vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a vlastností 

sypaniny, 

 korozní průzkum, případně základní průzkum, 

 průzkum ložisek nerostů, 

 pedologický průzkum, 

 stavebně historický průzkum 

 V případě staveb ŘSD ČR se dále rozšíří o: 

 architektonický průzkum, 

 urbanistický průzkum, 

 biologický průzkum, 

 dendrologický průzkum, 

 hydrogeologický průzkum s vyhodnocením seismicity území a účinku poddolování, 

 geodetické podklady pro projekt, 

 diagnostický průzkum konstrukcí, 

 průzkum staveb v zóně ovlivnění (velké zemní práce, trhací práce, tunelové stavby), 

 dopravní studie nebo dopravně inženýrské údaje (zdroje údajů, současné a výhledové intenzity, 

kapacitní posouzení), 

 hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech, 

 klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty 

vzduchu, index mrazu, smogové oblasti), 

 doporučení pro geotechnický monitoring. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů1 - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 

území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území poddolované území, stávající ochranná 

a bezpečnostní pásma apod., 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

specifikace lokalit, podmínky a omezení pro další přípravu a realizaci stavby v případě: 

 záplavových území včetně realizovaných protipovodňových opatření, 

 sesuvných území a území s mapovanými svahovými nestabilitami, 

 poddolovaných území, 

 seismicky aktivních oblastí, 

 ložisek nerostných surovin, 

 oblastí s možností výskytu archeologických nálezů, 

 v historii prováděné činnosti v území (poddolování, těžba, skládky, atp.) 

 apod. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

 specifikace lokalit, 

 podmínky a požadavky pro realizaci 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených  

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  

 seznam dotčených katastrálních území, 

 plocha celkového trvalého záboru, 

 plocha celkového dočasného zábor do 1 roku,  

 plocha celkového dočasného zábor nad 1 rok,  

 plocha celkového trvalého záboru dle katastrálních území se samostatným vyčíslením ploch záborů 

ZPF a PUPFL, 

 plocha celkového dočasného zábor do 1 roku dle katastrálních území se samostatným vyčíslením 

ploch záborů ZPF a PUPFL, 

 plocha celkového dočasného zábor nad 1 rok dle katastrálních území se samostatným vyčíslením 

ploch záborů ZPF a PUPFL, 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě),  

 přístupy na staveniště z veřejných komunikací, 

 přístupy na pozemky v okolí stavby, 

 napojení stavby na technickou infrastrukturu, 

 bezbariérový přístup k navrhované stavbě, 

 apod. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

 etapizace výstavby, 

 podmiňující a omezující faktory, 

 koordinace se stavbami jiných investorů. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

 

                                                 
1 Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

b) účel užívání stavby,  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby  

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 

řešením z platných předpisů a norem, 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha 

a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

h) základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 

technologie a zařízení apod., 

i) základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení 

stavby a předání stavby do užívání, 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu k dokončení a užívání stavby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

 vazba na územně plánovací dokumentaci 

 soulad s územně plánovací dokumentací 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 části stavby, které jsou předmětem řešení (např. trasa, mosty, portály tunelů, galerie), 

 zásady řešení.  

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech,  

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 splnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 základní požadavky na bezpečnost, 

 seznam základních legislativních předpisů k zajištění BOZP a PO na staveništi. 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů  

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní 

charakteristiky. 

a) popis stávajícího stavu, 

b) popis navrženého řešení. 

B.2.6.1 Objekty přípravy staveniště 

 stručný technický popis jednotlivých objektů. 



11/25 

B.2.6.2 Objekty pozemních komunikací a jejich součásti 

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s příslušnými kapitolami TKP-D 

a) Všeobecné informace 

 účel komunikace, zdůvodnění návrhu, 

 zajištění obslužnosti území, 

 kapacita komunikace, mezikřižovatkových úseků, křižovatek a parkovišť, 

 organizace silničního provozu. 

b) Směrové vedení: 

 délka úpravy, 

 návrhová rychlost, 

 základní parametry směrového řešení trasy (směrový průběh trasy komunikace musí 

být definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového 

polygonu a parametrů směrových oblouků a přechodnic – příloha Souhrnné technické 

zprávy). 

c) Výškové vedení: 

 omezující podmínky 

 základní parametry výškového řešení trasy (výškový průběh trasy komunikace musí být 

definován uvedením staničení a výšek vrcholů výškového polygonu, podélných sklonů 

tečen výškového polygonu, parametrů výškových oblouků (R, T, y) a základních údajů 

o hlavních výškových bodech trasy – příloha Souhrnné technické zprávy), 

 dopravní podmínky poskytované navrženou trasou (sklony nivelety, návrhová a jízdní 

rychlost, četnost křižovatek, průjezdní úseky apod.). 

d) Příčné uspořádání PK: 

 základní návrhová kategorie, funkční skupina a typy příčného uspořádání, 

 zvětšení počtu jízdních pruhů, 

 úprava dopravního prostoru, parkovací pruhy nebo pásy, 

 zvláštní úprava, 

 rozhledové poměry. 

e) Zemní těleso: 

 zdůvodnění tvaru zemního tělesa ve vztahu k dostupnosti a kvalitě pozemků 

a geotechnickým podmínkám, 

 materiálová problematika. 

f) Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 

 konstrukční řešení vozovky (tuhá/netuhá) včetně zdůvodnění použití, 

 uvažované základní parametry. 

g) Odvodňovací zařízení: 

 zdůvodnění technického řešení, 

 předběžné vyhodnocení zhoršení kvality vody v recipientu. 

h) Křižovatky a křížení: 

 souhrnný seznam, 

 stručné zdůvodnění umístění a uspořádání (druh, vzor, podle ČSN 73 6102), 

 kapacitní posouzení, 

 rozhledové poměry, 

 organizace provozu. 

e) Bezpečnostní zařízení: 

 požadavky na svodidla – typ, umístění, rozsah, úroveň zadržení, 

 požadavky na směrové sloupky, 
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 požadavky na tlumiče nárazu – poloha, typ, úroveň zadržení, 

 apod. 

f) Ostatní vybavení a příslušenství PK, obslužná zařízení PK (nejsou-li samostatnými 

objekty) 

 specifikace vybavení a příslušenství, 

 základní parametry. 

U objektů obslužných zařízení ve smyslu ČSN 73 6101 (zastávky linkové osobní dopravy, 

odpočívky, parkoviště) se uvede: 

 základní dispoziční a technické řešení, 

 základní parametry zařízení, 

 způsob a parametry napojení na PK. 

B.2.6.3 Mostní objekty a zdi: 

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků 

TKP-D kapitola č. 6. 

B.2.6.4 Vodohospodářské objekty 

 stručný technický popis jednotlivých objektů (u trubních vedení s uvedením orientační 

délky objektu a profilu potrubí, u retenčních nádrží s uvedením objemu nádrže) v souladu 

s ustanoveními příslušných článků TKP-D kapitola č. 5. 

B.2.6.5 Elektro a sdělovací objekty 

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků 

TKP-D 

B.2.6.6 Objekty trubních vedení 

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků 

TKP-D 

B.2.6.7 Objekty podzemních staveb: 

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků 

TKP-D kapitola č. 7. 

B.2.6.8 Objekty drah 

 stručný technický popis jednotlivých objektů 

B.2.6.9 Objekty pozemních staveb 

 stručný technický popis jednotlivých objektů 

 v případě objektu SSÚD (pokud je součástí dokumentace stavby PK) se v rámci tohoto 

objektu zpracuje kompletní dokumentace DÚR ve struktuře a v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 v případě objektů PHS bude součástí technického popisu seznam PHS, jejich umístění, 

rozsah, výška a základní charakteristiky konstrukce (materiál, způsob kotvení, umístění 

a konstrukční řešení únikových otvorů), 

B.2.6.10 Objekty úpravy území  

 stručný technický popis jednotlivých objektů v souladu s ustanoveními příslušných článků 

TKP-D 

B.2.6.11 Ostatní objekty 

 stručný technický popis jednotlivých objektů včetně zdůvodnění navrženého řešení 

s ohledem na jejich charakter, rozsah a funkci ve stavbě, v souladu s ustanoveními 

příslušných článků TKP-D. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

 zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 posouzení technických podmínek požární ochrany:  

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,  

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,  

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby,  

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 

provedení zásahu jednotek požární ochrany.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 kritéria tepelně technického hodnocení  

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí  

 zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

 zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

b) ochrana před bludnými proudy,  

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

d) ochrana před hlukem,  

e) protipovodňová opatření, 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  

B.3 Připojení stavby na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-

li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí 

se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
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c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

f) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY  

Poznámka: Měřítka výkresů jsou uváděna jako limitní. 

C.1 Situační výkres širších vztahů  

a) měřítko 1:5 000 až 1:25 000 (u liniových staveb kratších než 1 000 m 1:5 000) 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

d) vyznačení hranic dotčeného území. 

C.2 Katastrální situační výkres  

a) měřítko podle použité katastrální mapy,  

b) zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,   

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí, 

C.3 Koordinační situační výkres  

a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je 

kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,   

b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  

c) hranice pozemků, parcelní čísla,  

d) hranice řešeného území,  

e) stávající výškopis a polohopis,  

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,  

g) maximální výška stavby,  

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  

i) řešení vegetace,  

j) okótované odstupy staveb,  

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,  

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny 

apod.,  

m) maximální dočasné a trvalé zábory,  

n) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace 

a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,  

 

V případě staveb ŘSD ČR se dále doplní: 

o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,  

p) vyznačení všech sond dosud provedených geotechnických průzkumů včetně archivních; 

q) zákres zóny ovlivnění dle předběžného geotechnického průzkumu. 

Poznámka: V případech, kdy soutisk hranic pozemků a parcelních čísel a stávajícího polohopisu a výškopisu způsobí 

nepřehlednost koordinační situace, je přípustné vyhotovit koordinační situace ve dvou verzích, tj. na podkladu 

katastrální mapy (hranice pozemků, parcelní čísla) a na pokladu zaměření (polohopisu a výškopisu). Vždy však musí být 

součástí dokumentace obě verze.  

C.4 Speciální výkresy  

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, 

technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně 

bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém 

ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod. Výkresy umístění stavby vzhledem 

k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

D.1 Stavební část 

Pro každý stavební objekt nebo skupinu objektů shodného charakteru se vypracuje samostatná dokumentace. 

Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A. 2 Členění stavby na objekty a technická 

a technologická zařízení. 

Pro každý objekt se zpracuje: 

1. Technická zpráva -  koncepce řešení, popis současného stavu, navrhované řešení se zdůvodněním 

a návrhem typu objektu, hlavních technických parametrů, včetně plošných a prostorových nároků na 

jeho umístění a zabudování, zásadní stavebně montážní postupy apod. 

2. Výkresová dokumentace - výkresy a schémata, návrh řešení jednotlivých objektů, se zakreslením 

současného a navrhovaného stavu, popř. mezistavů a jejich přehledného grafického rozlišení. 

 

D.1.1 Objekty pozemních komunikací 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje objektu, 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický 

průzkum apod., 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby, 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů, 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace, 

g) zásady návrhu dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 

informace a dopravní telematiku, 

h) vazba na případné technologické vybavení 

2. Výkresy 

a) Situace pozemní komunikace 

Situační výkresy v měřítku 1:500 až 1:2000 (pokud je žádoucí je vydávat, např. z důvodu 

nepřehlednosti koordinačního situačního výkresu), včetně zákresu vrtů/sond dosavadní geotechnické 

prozkoumanosti, jsou-li údaje o těchto vrtech/sondách a jejich poloze k dispozici, zákresů dílčích 

inženýrských objektů (např. mosty, zdi, propustky, apod.). 

b) 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 1:2 000/200. Pro jednoduchá technická 

řešení je možno použít měřítko 1:5 000/500. 

c) Vzorové příčné řezy 

Vykreslí se charakteristické, případně odlišné úseky PK (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních 

pruhů, větve křižovatek) v měřítku 1:50 nebo 1:100 s ohledem na šířku silniční koruny a místní 

podmínky. 

Uvede se návrh typu vozovky PK. 

d) Charakteristické příčné řezy 

Budou zpracovány v charakteristických místech stavby v rozsahu, který umožní určit plochu 

pozemků potřebných pro stavbu a zdokumentuje návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem 

na hloubky založení navrhované stavby a staveb stávajících. Maximální vzdálenost 

charakteristických příčných řezů ve výkresu příčných řezů nesmí překročit 100 m (pozn.: po dohodě 

se zadavatelem/objednatelem lze ve výjimečných případech tuto maximální vzdálenost upravit 

v závislosti na charakteru projektu). Do příčných řezů se schematicky zakreslí poloha stávajících 

i nově navrhovaných inženýrských sítí. 
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e) Schematické řešení křižovatek 

Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace PK (viz výše čl. 1.2.1) by byl nepřehledný, 

se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku situace PK nebo menším. V případě, že je potřebné 

ověřit sklonové poměry větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky), 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví. 

Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení 

sousedních nemovitostí) je nutné vždy vykreslit v situaci stavby, v případě nepříznivých výškových 

poměrů doplnit zjednodušeným podélným profilem. 

f) Výkresy obslužných zařízení 

Zpracují se v případech, jestliže jsou součástí objektu PK a s ohledem na jejich charakter je jejich 

zobrazení ve výše uvedených přílohách nedostatečné z hlediska umístění stavby. Jedná se o zastávky 

linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Měřítko volí projektant 

s přihlédnutím k povaze zařízení. 

g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní 

telematiku.  

V rozsahu nezbytném pro umístění stavby se tato zařízení zakreslí do situace PK, příp. se vypracují 

samostatné výkresy v měřítku situace PK nebo jiném měřítku.  

h) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu 

pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny, nebo 

ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 

rezervace nebo památkové zóny se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace 

do fotografií a vizualizaci. 

Poznámka: U jednoduchých staveb a staveb malého rozsahu je přípustné vzorové příčné řezy a charakteristické 

příčné řezy sloučit do jedné přílohy Vzorové příčné řezy. 

D.1.2. Mostní objekty a zdi 

1. Technická zpráva 

1.1. Identifikační údaje mostu 

a) stavba a objekt číslo, 

b) název mostu, 

c) evidenční číslo mostu, 

d) katastrální území, obec, kraj, 

e) pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, 

evidenční číslo, 

f) bod křížení - všechna křížení na délce mostu), 

g) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy, 

h) staničení přemosťované překážky - plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod., 

i) úhel křížení - všech překážek, 

j) volná výška - podjezdu, podchodu, plavební výška. 

1.2. Základní údaje o mostu 

a) charakteristika mostu, 

b) základní parametry mostu. 

1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu 

a požadavky – podklady na jeho řešení, 

b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla 

apod., 

c) územní podmínky, 

d) geotechnické podmínky. 

1.4. Technické řešení mostu 

a) základní popis konstrukce mostu, 
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b) vybavení mostu, 

c) cizí zařízení na mostě. 

1.5. Výstavba mostu 

a) postup a technologie stavby mostu, a specifické požadavky pro předpokládanou technologii 

stavby 

b) související (dotčené) objekty stavby, 

c) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.). 

1.5. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů 

1.6. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 2. Výkresy 

a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty 

stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 

1 : 500, 

c) podélný řez v měřítku 1:100 nebo 1:250 nebo 1:500 nebo u směrově rozdělených komunikací 

oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně 

zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, 

povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových 

poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží, 

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50 nebo 1 : 100, 

e) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové 

rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou 

kulturní památkou, se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci. 

D.1.3. Vodohospodářské objekty 

Vodohospodářské řešení je obvykle vydáváno v samostatné příloze DÚR „Celkové vodohospodářské 

řešení“ – viz výše příloha B.9. DÚR. 

Vyžaduje-li to charakter stavby, doplní se v této části Celkové vodohospodářské řešení o zjednodušené 

výkresové přílohy objektů odvodnění PK, například přehledné podélné profily, vyústění do recipientu, 

funkční schéma dešťové usazovací nádrže (dále jen DUN) a podobně. 

V případech, kdy se Celkové vodohospodářské řešení nezpracovává (např. jednoduché stavby), 

vypracuje se: 

1) Technická zpráva 

a) popis hydrologických poměrů v místě stavby; 

b) seznam všech ochranných pásem vodních zdrojů a ekologicky chráněných území; 

c) zdůvodnění návrhu technického řešení odvodnění PK a jeho rozsah; 

d) podrobný popis jak je nakládáno s vodami z odvodnění PK z hlediska znečistění z běžného 

provozu a z hlediska ochrany při havarijních stavech na PK; 

e) u všech recipientů srovnání průtoků z odvodnění s povodňovými průtoky a s průtokem Qprům. 

V odůvodněných případech se vypracuje návrh retencí a jejich vliv na tok; 

e) základní hydrotechnické výpočty týkající se návrhu odvodnění PK, včetně předběžného 

vyhodnocení zhoršení kvality vody v recipientu vlivem odváděných vod z komunikací.  

f) základní parametry odvodnění – stanovení délek a profilů. 

2) Výkresy 

a) situace s vyznačením všech vodohospodářsky významných cizích staveb (nádrže, vodojemy, 

studny, apod.), ochranných pásem vodních zdrojů a polohy těchto zdrojů včetně přívodních 



18/25 

potrubí, ochranných pásem všech ekologicky chráněných území, rozsahu meliorovaných 

pozemků, úseků PK, z nichž voda odtéká do shodného recipientu s označením místa výusti 

a způsobu odvodnění ve výše uvedeném úseku (kanalizace, příkopy, apod.), polohy všech 

zařízení pro čistění vody, pro snížení špiček odtoku (retence) a pro havarijní zabezpečení PK 

(norné stěny, apod.), 

b) další výkresy podstatné pro umístění stavby (např. přehledné podélné profily, charakteristické 

řez, atd.) 

D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace 

V technické zprávě se uvedou stručným popisem zásady koncepce návrhu jednotlivých stavebních 

objektů.  

Objekty se vyznačí v situačním výkresu, a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení 

záboru (trvalého, dočasného, věcných břemen) s přesností nutnou pro určení soupisu dotčených parcel. 

D.1.5. Objekty podzemních staveb 

1. Technická zpráva 

a) identifikační údaje, záborový elaborát, včetně potřeb pro ZS (plochy, příjezdy, přípojky, 

přeložky), požadavky na věcná břemena – služebnost; 

b) zdůvodnění základní koncepce vedení trasy a tunelové stavby, včetně variant; 

c) členění dokumentace na jednotlivé objekty, podobjekty a provozní soubory – zůstává platné 

i v dalších stupních dokumentace; 

d) komplexní vyhodnocení geotechnického průzkumu s doporučením pro jednotlivé fáze 

projektování a realizace díla; 

e) popis stavebního řešení objektů a podobjektů, včetně návrhu technologie výstavby; 

f) stanovení požadavků na vodotěsnost díla dle způsobu jeho využití a dle zastiženého 

geologického a hydrogeologického prostředí; 

g) popis technického vybavení tunelu, včetně vazby na přilehlé úseky trasy, stanovení způsobu 

napájení, způsobu větrání, řízení dopravy a technického vybavení tunelu (EPS atd.), popis 

operátorského pracoviště a dispečinku; 

h) definování požadavku na služební a servisní plochy u PTO (pro stavební a zimní údržbu), 

vlastní PTO (umisťuje se vždy vpravo ve směru jízdy, zpravidla před portálem), zásahové 

plochy IZS – po dohodě všech dotčených složek mohou být společné s plochami pro údržbu, 

Policii ČR pro řešení přestupků (např. odstavení porouchaných nákladních vozidel) a plochu 

pro nouzové přistání helikoptéry; 

i) předběžný statický výpočet primárního a definitivního ostění tunelu; 

j) bezpečnostní dokumentace tunelu (ve smyslu přílohy č. 4 TKP-D 7); 

k) koncepce požárně bezpečnostního řešení (ve smyslu přílohy č. 4 TKP-D 7); 

l) soupis všech doprovodných dokumentací; 

m) koncepce organizace výstavby (včetně dopravních opatření pro stavbu, ploch ZS a příjezdů na 

stavbu, zdrojů energie, ochrany stavby proti povodním); 

n) přehled průzkumů, které je nutno zpracovat pro další stupeň dokumentace; 

o) zajištění ochrany životního prostředí (včetně uložení rubaniny a likvidace odpadů a vod 

apod.); 

p) popis jednotlivých technických provozních souborů. 

 

2. Výkresy 

a) přehledná situace M 1 : 5 000 (2 000); 

b) koordinační situace M 1 : 1 000 (včetně zakreslení všech zón, hranice dočasných a trvalých 

záborů pozemků, hrany stavebních jam a předzářezů, ploch zařízení staveniště, včetně 

příjezdových staveništních komunikací, trvalých příjezdových komunikací a nástupních ploch 

záchranných jednotek, ploch pro odstavení porouchaných nákladních vozidel, ploch pro 

údržbu tunelu, ploch pro nouzové přistání helikoptéry, vedení všech tras technické 

infrastruktury (včetně provizorních pro zařízení staveniště); 
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c) vzorové příčné řezy M 1 : 100; 

d) podélné profily s geotechnickými údaji a technologií postupu výstavby M 1 : 2 000/200; 

e) charakteristické příčné řezy s geotechnickými údaji a se zakreslením objektů a ochranných zón 

M 1 : 200; příčné řezy s geotechnickými údaji v místě stavebních jam a předzářezů se 

zakreslením způsobu 

f) zajištění stability svahů/stěn stavební jámy a hranice záboru pozemků; 

g) výkresy ostatních stavebních objektů M 1 : 100; 

h) schéma technologie výstavby; 

i) schémata technologického vybavení tunelů; 

j) vizualizace portálových úseků (zákresy do fotografií); 

k) geotechnický monitoring, návrh vzdálenosti měřických profilů, sledované veličiny; 

l) základní koordinační schéma technického vybavení tunelu. 

3. Statická část 

a) výpočty stability svahů stavebních jam, pažení stavebních jam apod.; 

b) zjednodušený výpočet průkazu dimenzí primárního a definitivního ostění pro předpokládaná 

zatížení, resp. kombinaci; 

c) výpočet sedání nadloží a šířky poklesové kotliny 

D.1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku 

V technické zprávě se uvedou stručným popisem zásady koncepce návrhu jednotlivých stavebních 

objektů.  

Objekty se vyznačí v situačním výkresu, a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení 

záboru (trvalého, dočasného, věcných břemen) s přesností nutnou pro určení soupisu dotčených parcel. 

D.1.7 Objekty drah  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou 

vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví 

v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

D.1.8 Objekty pozemních staveb  

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter 

pozemních staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

D.1.9 Ostatní stavební objekty  

Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

D.2 Technologická část  

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory 

nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu 

pozemní komunikace a jejích součástí.  

Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické 

vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.  

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:  

1. Technická zpráva – předmět provozního souboru, účel, popis a základní parametry technologického 

zařízení. 

2. Výkresy -  sestava a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, pohledy 

a konstrukční detaily. 

 

DOKLADOVÁ ČÁST  

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 

správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů.  
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1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 

Pokud stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí a územní řízení bude spojeno s posuzováním vlivů na životní prostředí, přikládá 

se dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu 

o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bylo-li tak stanoveno v závěru zjišťovacího řízení. 

3 Doklad podle zvláštního právního předpisu 2) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci 

stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce 

nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby  

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení, vyznačená například na situačním výkrese   

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací 

a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů  

4.3  Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 3), příp. 

interních předpisů zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/04) 

6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 

7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 

dokumentace 

SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

Do tohoto samostatného dokumentačního souboru se zařadí podklady zpracované v rámci DÚR a použité pro 

vypracování DUR a dokumentace potřebná pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů podle zvláštních 

předpisů a získání rozhodnutí o umístění stavby. 

Druh, rozsah a zhotovitele vypracování výchozích podkladů a dokumentace účinků stavby určí 

zadavatel/objednatel s přihlédnutím k povaze stavby PK. 

Jsou to zejména: 

(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DUR 

- všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu 

s kapitolou 1 TKP-D a Metodickým pokynem SJ-PK. 

Výčet možných průzkumů: 

- geodetické zaměření stavby 

- průzkum inženýrských sítí 

- dopravně inženýrský průzkum 

- předběžný geotechnický průzkum 

- hydrogeologický průzkum 

- klimatologický průzkum 

- korozní průzkum 

- diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) 

- pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu rozsahu stavby. Vyhodnocení musí 

být zpracováno jako podklad pro výpočet odvodů ze ZPF. 

                                                 
2)  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
3)  Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných 

na území státu a zásadách jejich používání. 
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením. 
  § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění 

 některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
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- dendrologický průzkum bude zpracován vždy, když k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí 

provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin určených ke 

kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

- přírodovědný (biologický) průzkum vč. biologického hodnocení – botanický a zoologický průzkum 

bude zpracován dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. 

- archeologický průzkum 

- průzkum ložisek nerostných surovin 

- rešerše geotechnického průzkumu 

(2) ZÁBOROVÝ ELABORÁT 

Dokumentace záboru pozemků (ZE) se vypracuje v rozsahu a s obsahem uvedeným v kapitole 1 TKP-D, SDS-

PK, příp. interním předpisu zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/06). 

 (3) HLUKOVÁ STUDIE 

Hluková studie se zpracuje v souladu s příslušnou platnou vyhláškou, rezortním Metodickým pokynem 

a požadavky kapitoly 11 TKP-D. 

Součástí bude návrh technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní 

zástavbu. 

(4) ROZPTYLOVÁ (EXHALAČNÍ) STUDIE 

Bude zpracována v souladu s platnými legislativními předpisy (viz kapitola 11 TKP-D). 

(5) BILANCE ZEMIN A ORNICE 

(5.1) Uvede se celkové množství zemin a skalních hornin na stavbě, množství materiálů použitelných pro 

stavbu, při přebytku materiálu předpokládané místo a způsob likvidace (uložení na staveništi, skládce, nebo 

přemístění na jinou stavbu). 

(5.2) Zpracuje se v souladu s vyhláškou č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. Uvede se celkové množství skrývky vrchní kulturní vrstvy (ornice) a pod ní 

uložené zúrodnění vhodné vrstvy (podorničí) a dílčí množství po jednotlivých katastrálních územích, celkové 

množství materiálů použitelných pro stavbu a předpokládané množství určené pro odvoz a hospodárné 

využití. 

(6) PODKLADY PRO ODNĚTÍ ZE ZPF A PUPFL 

(6.1) Podklady pro odnětí ze ZPF se zpracují se dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, jeho příloh a souvisejících předpisů, údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, 

ochranných území, apod. 

(6.2) Podklady pro odnětí z PUPFL se zpracují se dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých 

zákonů (lesní zákon) a souvisejících předpisů. 

(7) DOKUMENTACE PRO PROJEDNÁNÍ S PŘÍSLUŠNÝMI ÚTVARY DRÁHY 

Vypracuje se v rozsahu podle požadavků příslušné správy drážní cesty a drážního úřadu, je-li jí třeba. Vždy 

je nutné uvést polohu projednávaného objektu stavby PK vzhledem ke dráze – km dráhy, příčné řezy apod. 

(8) ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Vypracuje se dle cenových ukazatelů pro stupeň DÚR vydaných SFDI a případných interních předpisů 

zadavatele/objednatele - viz příloha č. 7 (ŘSD/02).  

 (9) PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

4.3  Dokumentace k DUR  

Odděleně od DUR se vyhotoví „Dokumentace k DUR“, která je určena pro potřeby zadavatele/objednatele.  

Do této dokumentace se zařadí veškeré dokumenty, které se týkají dokumentace DUR a jejího projednání, které 

jsou podstatné pro zadavatele/objednatele a není vhodné je dokladovat jako součást dokumentace DUR (např. 

vybrané záznamy z jednání, informace pro zadavatele/objednatele týkající se navazujících stupňů projektové 

dokumentace, vysvětlující informace pro objednatele a další možné doklady, které nejsou standardní součástí 

DUR.  
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V případě požadavku objednatele se do této dokumentace zařazují i předchozí průzkumy zajišťované 

objednatelem (zpracované mimo vlastní DÚR).  
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Do části II Směrnice se doplňuje čl. 5a: 

 

5a  DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DUSP) 

5a.1 Všeobecně 

5a.1.1 DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve smyslu zákona  

č. 183/2006 Sb, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se 

souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků zadavatele/objednatele. 

5a.1.2 Pro zpracování a projednání DUSP platí obdobné zásady jako pro zpracování a projednání DUR a DSP. 
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Příloha č.2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY POZEMNÍ KOMUNIKACE 
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Zákon č. 134/2016 Sb., zákon č. 183/2006 Sb. 

DOKUMENTACE VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY DOKUMENTACE VE FÁZI  

ZHOTOVENÍ STAVBY 

Vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb. 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK 

Vyhl. č. 146/2008 Sb., vyhl. č. 503/2006, vyhl. č. 169/2016 Sb.1) 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK 

Vyhl. č. 499/2006 Sb. 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK 

STUDIE  

 

(Study) 

DOKUMENTACE 

PRO VYDÁNÍ 

ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ  

(Preliminary Design) 

 

nebo 

 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE PRO 

VYDÁNÍ STAVEBNÍHO 

POVOLENÍ  

 

nebo 

 

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE PRO 

OHLÁŠENÍ STAVBY 

 (Final Design) 

PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE PRO  

PROVÁDĚNÍ STAVBY 
2) 

 

(Tender Design) 

 

 

ZVLÁŠTNÍ 

TECHNICKÉ 

KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY 

 

(Specifications) 

 

SOUPIS 

STAVEBNÍCH 

PRACÍ,  

DODÁVEK A 

SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR 3) 

 

(Bill of Quantities) 

REALIZAČNÍ 

DOKUMENTACE  

STAVBY 

 

(Working Drawings and 

Documents) 

DOKUMENTACE 

SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ 

STAVBY  

 

(As built Drawings and 

attached 

 Documents) 

nebo 

 

DOKUMANTACE PRO SPOLEČNÉ 

POVOLENÍ 

ST DUR DSP nebo DOS PDPS ZTKP SP RDS DSPS 

DUSP VD-ZDS 

Poznámky: 

1) Vyhláška č. 169/2016 Sb. platí pouze v případě dokumentace PDPS nebo VD-ZDS 

2) Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 92 odst. 1 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 2 odst. 1 

3) Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 92 odst. 1 a vyhlášky č. 169/2016 Sb., § 2 odst. 1, zpracovaný v souladu se SDS-PK a  OTSKP-SPK. 
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