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11.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických a kvalitativních podmí
nek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(dále jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, po
žadavky a údaje, uvedené v kapitole 1 TKP-D „Vše
obecně“.

Tato kapitola TKP-D obsahuje požadavky na dokumen
taci staveb pozemních komunikací z hlediska životního 
prostředí (dále ŽP).

Technické řešení staveb pozemních komunikací i jejich 
obslužných zařízení je předmětem dále uvedených kapi
tol TKP-D. Pro prostorové uspořádání komunikace platí 
kapitola 2 TKP-D, pro návrh technických opatření pro 
eliminaci, minimalizaci a kompenzaci nepříznivých vli
vů stavby a provozu komunikace na ZP platí kapitoly 3 
až 8 TKP-D, pro obslužná zařízení platí kapitola 9 
TKP-D.

11.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Pro písemnou a výkresovou část dokumentace vlivů 
stavby na ŽP obecně platí „Směrnice pro dokumentaci 
staveb PK“. Z hlediska procesu posuzování vlivů staveb 
pozemních komunikací na ŽP je nutno rozdělit tyto 
stavby na dvě základní skupiny:

11.2.1
Stavby podléhající posuzování vlivů podle zákona ČNR 
č. 244/1992 Sb. (jedná se o dálnice, silnice I. tř. a další 
stavby, určené orgánem příslušným k posuzování vlivů 
na ŽP z vlastního podnětu, nebo z podnětu stavebního 
úřadu, nebo jiného orgánu státní správy nebo obce).

Dokumentace bude vypracována podle příl. č. 3 zákona 
ČNR č. 244/1992 Sb. a podle požadavku objednatele 
uvedeného v zadávací dokumentaci (ZDP-D) bude 
doplněna o technické řešení.

11.2.2
Stavby nepodléhající posuzování vlivů podle zákona 

ČNR č. 244/1992 Sb. (ostatní stavby)

U staveb tohoto charakteru je nutno rozsah dokumenta
ce přiměřeně zredukovat po dohodě objednatele (zada
vatele) dokumentace s referátem ŽP příslušného 
okresního úřadu. Rozsah je stanoven objednatelem 
v ZDP-D.

11.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ 

DOKUMENTACE

11.3.1 Vyhledávací studie a krajinářské vy
hodnocení

Tato část bude vypracována pouze pro stavby poze
mních komunikací, kde stabilizace výsledné trasy vyža
duje variantní řešení. U staveb, kde je vedení trasy 
jednoznačně určeno v jedné variantě, se tento stupeň 
dokumentace vypouští.

11.3.1.1 Podklady:

a) zajišťované objednatelem:

aa) vymezení zájmového území na základě tech
nických parametrů pozemní komunikace, do
pravního řešení a dopravní obslužnosti 
v území; hranice zájmového území objednatel 
projedná s MŽP ČR - odborem územních va
zeb;

ab) určení metodiky krajinářského vyhodnocení;

ac) další požadavky orgánů státní správy a ob
jednatele uvedené v ZDP-D;

b) zajišťované zhotovitelem:

ba) archivní materiály;

bb) terénní průzkum;

bc) mapové podklady.

11.3.1.2 Obsah:
a) vymezení problémů z hlediska životního prostředí 

ve stanoveném území a určení jejich důležitosti 
podle zadané metodiky krajinářského vyhodnoce
ní;

b) návrh vedení jednotlivých variant tras pozemní ko
munikace s ohledem na citlivost území z hlediska 
ŽP bude obsahovat zákres směrového vedení vari
ant a vymezení území pro křižovatky a obslužná 
zařízení komunikace do map krajinářského vyhod
nocení, obvykle v měřítku od 1:10 000 do 1:50 000, 
přehledný podélný profil a šířkové uspořádání;

c) vyhodnocení variant z hlediska životního prostředí, 
výběr variant pro další stupně dokumentace a pro
jednání s MŽP ČR a s příslušnými orgány státní 
správy zajistí zhotovitel;

d) výběr optimálních variant může být proveden i mul- 
tikriteriálním hodnocením, ve kterém nejsou zahr
nuty pouze vlivy na ŽP, ale i technická, dopravní, 
ekonomická, urbanistická a sociologická hlediska, 
viz „Metodický pokyn MD ČR, Hodnocení variant 
tras pozemních komunikací z technického, doprav
ního a ekonomické hlediska“, Praha 11/1995. Mul- 
tikriteriální hodnocení není součástí krajinářského 
vyhodnocení;

e) doporučení podrobných průzkumů pro další stupně 
dokumentace, např: geotechnický se zaměřením 
na svážná území, hydrogeologický, biologický 
(fauna, flora), báňský a archeologický výzkum.

11.3.2 Technická studie a dokumentace podle 
zákona ČNR c. 244/1992 Sb.

Tato část bude vypracována pouze pro stavby, uvedené 
v pododdílu 11.2.1.

Technická studie a dokumentace o hodnocení vlivů na 
životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. 
jsou zpracovávány souběžně. Technickou studii a doku
mentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí zadává
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objednatel buď jednomu, nebo dvěma zhotovitelům.
Způsob zadání je uveden v ZDP-D.

11.3.2.1 Podklady:

a) průzkumy potřebné pro vypracování dokumentace
o hodnocení vlivů na životní prostředí podle příl. 3 
zákona ČNR č. 244/1992 Sb.;

b) vyhledávací studie a krajinářské vyhodnocení (po
kud byly zpracovány);

c) mapové podklady;

d) další požadavky objednatele uvedené v ZDP-D.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli doku
mentace, jsou uvedeny v ZDP-D.

11.3.2.2 Obsah:

a) dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí 
podle příl.č.3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., po
drobnosti hodnocení a splnění jednotlivých poža
davků zákona musí odpovídat závažnosti vlivů 
pozemní komunikace na příslušné složky životní
ho prostředí;

b) technická studie variant, která bude obsahovat ná
sledující přílohy:

ba) situace v měř. 1:10 000 (1:5 000);

bb) přehledný podélný profil;

bc) charakteristické příčné řezy;

bd) schema mimoúrovňových křižovatek;

be) schema mostních objektů (v souladu s „Meto
dikou křížení komunikací a vodních toků 
s funkcí biokoridorů“, Agentura ochrany pří
rody a krajiny ČR, Praha 1995);

bf) základní charakteristiky vybavenosti komu
nikace: odpočívky, střediska údržby apod.;

bg) další přílohy ve vztahu k ŽP stanoví objed
natel v ZDP-D.

11.3.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Problematika životního prostředí bude v DUR řešena 
v přílohách „Průzkumy“ a „Účinky stavby“. Podrobnos
ti řešení budou závislé na zařazení staveb podle 
pododdílů 11.2.1 a 11.2.2 a podle stupně ovlivnění ži
votního prostředí. Rozsah řešení stanoví ZDP-D.

11.3.3.1 Podklady zajišťované objednatelem:

a) dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí 
podle příl.č.3 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a „Sta
novisko“ podle § 11 zákona 244/92 Sb. (pokud 
byly zpracovány);

b) průzkumy zpracované v předchozích stupních do
kumentace;

c) další požadavky objednatele.

11.3.3.2 Obsah:

a) Průzkumy např.:

aa) geotechnický a hydrogeologický se zaměře
ním na ovlivnění okolních zdrojů pitné vody;

ab) biologický (fauna, flora);

ac) archeologický (výzkum);

ad) báňský;

ae) pedologický;

af) dendrologický.

Druh a rozsah průzkumů určí objednatel v ZDP-D 
s přihlédnutím ke „Stanovisku“ podle § 11 zákona 
244/92 Sb., pokud bylo vydáno, nebo podle místních 
podmínek.

b) Účinky stavby:

ba) hluková studie bude zpracována v souladu 
s vyhláškou MZd ČSR č. 13/1977 Sb. a podle 
Metodického pokynu „Výpočet hladin hluku 
z dopravy“, 03.1996. Rozsah výpočtů stanoví 
objednatel v ZDP-D.

Výpočty je nutno provádět v ekvivalentní hla
dině hluku, výběr “den” a “noc” volit podle 
nároků stavby, při vyhodnocení obou hladin 
navrhnout protihluková opatření na vyšší úro
veň hluku (technické řešení PH clon je uvede
no v kapitole 8 TKP-D);

bb) exlialační studie bude zpracována v rozsahu 
určeném objednatelem v ZDP-D.

Posouzení imisí je nutno provést z hlediska 
IHr a IHk pro NOx a CO, CxHy a prachu;

bc) vliv stavby a provozu pozemní komunikace na 
ŽP

- pro stavby uvedené v pododdílů 11.2.1:

- popis vlivů na ŽP;

- popis opatření k eliminaci a minimalizaci 
nepříznivých vlivů na ŽP;

- návrh monitoringu;

- plnění požadavků a podmínek „Stanovis
ka“ podle § 11 zákona č. 244/92 Sb. na do
kumentaci k územnímu rozhodnutí;

- soupis požadavků a podmínek „Stanovis
ka“ podle § 11 zákona č. 244/92 Sb. pro 
další stupně dokumentace;

- pro stavby uvedené v pododdílů 11.2.2:
(1) vlivy na ekosystémy podle místních pod

mínek, např.:

- posouzení vlivu vypouštění srážkových 
vod z odvodňovacích systémů komunikace 
a její vybavenosti najednotlivé recipienty z 
kvalitativního a kvantitativního hlediska;
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- popis ovlivnění zdrojů hromadného a indi
viduálního zásobení obyvatelstva pitnou 
vodou, ovlivnění horizontu podzemních 
vod z hlediska kvalitativního a kvantitativ
ního;

- vliv na stabilitu a erozi půdy;

- přístup na pozemky;

- nároky na smýcení dřevin s jejich stručným 
popisem na základě dendrologického prů
zkumu;

- ovlivnění horninového prostředí a chráně
ných území nerostného bohatství;

- vlivy a důsledky ukládání přebytků ze stav
by a uvedení pravděpodobných lokalit 
zemníků a skládek, specifikace odpadů z 
provozu komunikace a návrh jejich likvi
dace;

(2) vlivy na antropogenní systémy podle 
místních podmínek, např.:

- vlivy na budovy, architektonické a archeo
logické památky (demolice);

- vlivy na geologické a paleontologické pa
mátky;

- doporučení na zajištění záchranného ar
cheologického a paleontologického prů
zkumu;

(3) popis opatření k eliminaci, minimalizaci 
a kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP;

(4) návrh monitorování ovlivněných složek 
ŽP.

11.3.3.3 Dokumentace podle příl. č.3 zákona ČNR 

č. 244/1992 Sb.

Bude zpracována u staveb podle pododdílu 11.2.1 sou
časně s DÚR, pokud nebyla zpracována dokumentace
podle pododdílu 11.3.2.

11.3.4 Dokumentace pro stavební povolení

11.3.4.1 Podklady zajišťované objednatelem:

a) rozhodnutí o umístění stavby včetně podmínek
a stanovisek účastníků územního řízení;

b) příslušná část platné DUR;

c) další požadavky objednatele.

11.3.4.2 Obsah

a) součást průvodní zprávy:

aa) plnění podmínek územního rozhodnutí;

ab) předběžný návrh opatření pro ochranu obyva
tel po dobu výstavby komunikace;

ac) požadavky na ochranu jednotlivých složek ži
votního prostředí během stavby.

b) samostatné přílohy:

ba) kácení mimolesních dřevin

- stručný popis trasy a jednotlivých lokalit,

- inventarizace kácených dřevin podle ka
tastrálních území, čísel parcel a vlastníků,

- vyznačení kácených dřevin do katastrál
ních map;

bb) podklady k žádosti o odnětí nebo o omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa podle 
vyhl. MZe ČR č. 77/1996 Sb. (viz kapitola 1 
TKP-D);

bc) plán rekultivace půdy, odňaté ze zemědělské
ho půdního fondu podle vyhl. MŽP ČR č. 
13/1994 (viz kapitola 1 TKP-D);

bd) vegetační úpravy (podrobné technické řešení 
viz kapitola 8 TKP-D a kapitola 13 TKP);

be) hospodaření s odpady pro provoz komunika
ce;

bf) plán monitoringu pro provoz komunikace.

11.3.5 Dokumentace pro zadání stavby

11.3.5.1 Podklady zajišťované objednatelem:

a) stavební povolení včetně podmínek a souvisejících 
rozhodnutí orgánů státní správy;

b) příslušná část dokumentace pro stavební povolení;

c) další požadavky objednatele.

11.3.5.2 Obsah (bude součástí průvodní zprávy):

a) plnění podmínek stavebního povolení a požadavků 
orgánů státní správy pro ochranu ŽP;

b) požadavky na vypracování RDS zhotovitelem stav
by, např.:

ba) hluková studie pro období výstavby;

bb) ochrana jednotlivých složek ŽP před vlivy 
z činnosti zhotovitele stavebních prací;

bc) hospodaření s odpady;

bd) plán monitoringu z činnosti zhotovitele sta
vebních prací.

11.4 KONTROLA DOKUMENTACE

Bude prováděna v souladu s kapitolou 1 TKP-D „Vše
obecně“ (oddíly 1.6 a 1.13).

11.5 ODSOUHLASENÍ DOKUMENTACE

(1) Projednání staveb posuzovaných podle zákona 
ČNR č. 244/1992 je stanoveno v tomto zákoně.

(2) Projednání vlivů na ŽP u staveb, nepodléhajících 
výše uvedenému zákonu, provede zhotovitel doku
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mentace v průběhu zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí s orgány státní správy, samo
správy a dotčenými subjekty.

(3) Projednávání vlivů stavby na ŽP v následujících
stupních dokumentace se řídí kapitolou 1 TKP-D.

(4) Odsouhlasení a převzetí dokumentace se provádí 
podle oddílů 1.15 a 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

11.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

11.6.1 Životní prostředí obecně

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

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

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP 
ČR dle změn, provedených 
zákonem č. 344/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 499/1992 Sb., o odborné způ
sobilosti pro posuzování vli
vů na ŽP a o způsobu 
a průběhu veřejného projed
nání posudku

„Metodický pokyn MD ČR, Hodnocení variant tras 
pozemních komunikací z 
technického, dopravního 
a ekonomického hlediska“, 
Praha 11/1995

11.6.2 Ochrana zdraví
Zákon ČNR č. 86/1992 Sb., o péči o zdraví lidu (úpl

né znění zákona č. 20/1966 
Sb, se změnami a doplňky, 
provedenými zákona č. 
210/1990 Sb, č. 425/1990 
Sb. ač. 548/1991 Sb.) ve 
znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a někte
rých jiných látkách škodlivých 
zdraví, ve znění nař. vlády ČR 
č. 182/1990 Sb., č. 33/1992 Sb. 
ač. 278/1993 Sb.

Vyhláška MZd ČSR č. 45/1966 Sb., o vytváření
a ochraně zdravých životních 
podmínek, ve znění vyhlášky 
č. 140/1991 Sb. ač.
185/1990 Sb.

Vyhláška MZd ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně a roz
voji přírodních léčebných 
lázní a přírodních léčivých 
zdrojů

Vyhláška MZd ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdra
ví před ionizujícím zářením

Vyhláška MZd ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací

Vyhláška MZd ČR č. 408/1990 Sb., o ochraně zdra
ví před nepříznivými účinky 
elektromagnetického záření

Vyhláška MZd ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích 
na omezování ozáření z ra
donu a dalších přírodních ra- 
dionuklidů

Hygienický předpis MZd ČSR č. 37/1977 k vyhláš
ce č. 13/1977 Sb.

Směrnice MZd ČR č. 58/1981 Sb., sv. 51/81, hygie
nický předpis o zásadních 
požadavcích o nejvyšších 
přípustných koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin 
v ovzduší a o hodnocení 
stupně jeho znečištění

Metodický pokyn Výpočet hladin hluku z dopravy, 
03.1996

11.6.3 Ochrana přírody a krajiny
Zákon ČNR ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra

jiny ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR 
347/1992 Sb. a zákona 
289/1995 Sb.

Nařízení vlády č. 163/1991 Sb., č. 164/1993 Sb. a č.
165/1992 Sb., kterými se 
zřizují Národní parky (Šu
mava, Podyjí, Krkonošský 
národní park) a stanoví pod
mínky jejich ochrany

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se prová
dějí některá ustanovení záko
na č. 114/1992 Sb., - 
464/1990 Sb., 155/1991 Sb., 
156/1991 Sb. a 157/1991 Sb. 
- Vyhlášky MŽP ČR o zříze
ní chráněných krajinných ob
lastí (Litovelské Pomoraví, 
Poodří, Železné hory, Brou- 
movsko)

Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb., o zřízení státních 
přírodních rezervací

Mapování krajiny, ČÚOP Praha 1994

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 ochra
ny přírody a krajiny ČR 1995

11.6.4 Lesy

Zákon o lesích č. 289/1995 Sb., a o změně a doplně
ní některých zákonů (lesní 
zákon)
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Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci život
ního prostředí a její působ
nosti v ochraně lesa

Vyhláška MZe ČR č. 248/1993 Sb., o zakládání a ob
novování lesních porostů

Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech
žádosti o odnětí nebo omeze
ní a podrobnostech o ochra
ně pozemků, určených 
k plnění funkce lesa

Vyhláška MZe ČR č. 78/1996 Sb., o stanovení pá
sem ohrožení lesů pod vli
vem imisí

Vyhláška MZe ČR č. 81/1996 Sb., o způsobu výpoč
tu výše újmy nebo škody, 
způsobené na produkčních 
funkcích lesa

Vyhláška MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospo
dářském plánování

11.6.5 Zemědělství
Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělské

ho půdního fondu, ve znění 
zákona č. 10/1993 Sb.

Zákon č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělské
mu majetku (úplné znění zá
kona č. 229/1991 Sb. 
ve znění zákona č. 42/1992 
Sb., č. 93/1992 Sb., č.
39/1993 Sb., č. 183/1993 
Sb., 30/1996 Sb., a nálezy 
ÚS č. 166/1995 Sb. 
ač. 131/1994 Sb.)

Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, ve 
znění zákona č. 38/1993 Sb. 
ač. 217/1997 Sb.

Zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu, ve 
znění zákona č. 546/1992 
Sb. ač. 161/1997 Sb.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu život
ního prostředí ČR, ve znění 
zákona č. 344/1992 Sb.

Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravu
jí některé podrobnosti ochra
ny ZPF

11.6.6 Ochrana ovzduší

Zákon č. 211/1994 Sb., o ochraně ovzduší před zne
čišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší) - úplné znění zá
kona č. 309/1991 Sb., ve 
znění pozdějších změn a do
plňků

Zákon č. 212/1994 Sb., o státní správě ochrany ov
zduší a poplatcích za jeho 
znečišťování - úplné znění 
zákona č. 389/1991 Sb., ve 
znění pozdějších změn a do
plňků

Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy 
Země

Vyhláška MŽp ČR č. 117/1997 Sb., kterou se stano
vují emisní limity a další 
podmínky provozování sta
cionárních zdrojů znečišťo
vání ovzduší a ochrany 
ovzduší

Vyhláška MŽP ČR č. 41/1992 Sb., kterou se vyme
zují oblasti vyžadující zvlášt
ní ochranu ovzduší a stanoví 
zásady vytváření a provozu 
smogových regulačních sys
témů a některá další opatření 
k ochraně ovzduší, ve znění 
vyhl.MŽP ČR č. 279/1993 
Sb.

Opatření FVŽP ze dne 1.10.1991 k zákonu č. 309/1991 
Sb., jímž se vyhlašuje „Se
znam znečišťujících látek, 
kategorizace zdrojů znečišťo
vání a emisní a imisní limity 
pro vybrané znečišťující lát
ky“ ve znění opatření FVŽP 
ze dne 23.6.1992 (některé 
části zrušeny vyhláškou 
MŽP č. 117/1997 Sb.)

11.6.7 Nerostné bohatství

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostné
ho bohatství (horní zákon), 
ve znění zákona č. 514/1991 
Sb., č. 10/1993 Sb. 
ač. 168/1993 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni
nách a o státní báňské sprá
vě, ve znění zákona ČNR č. 
425/1990 Sb., zákona č.
ČNR 542/1991 Sb. a zákona 
č. 169/1993Sb.

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a o Českém geologickém 
úřadu, ve znění zákona ČNR 
č. 543/1991 Sb. ač.
369/1992 Sb.

Vyhláška ČGÚ č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhle

dávání a průzkumu výhrad
ních ložisek z hlediska 
ochrany a racionálního vy
užití nerostného bohatství 
a oznamování výskytu ložis
ka vyhrazeného nerostu, dle

6



změn provedených zákona č. 
541/1991 Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využí
vání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašová
ní činnosti prováděné hornic
kým způsobem, ve znění 
vyhlášky č. 242/1993 Sb.

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 vyhláškou č. 363/1993 
Sb.

Vyhláška ČBÚ č. 121/1989 Sb., o projektování, pro
vádění a vyhodnocování 
geologických prací, udělová
ní povolení a odborné způso
bilosti kjejich výkonu, dle 
změn provedených zákona č. 
543/1991 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 je
jich registru

Vyhláška MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných 
ložiskových územích

Vyhláška MHPR ČR č. 497/1992 Sb., o evidenci zá
sob výhradních ložisek ne
rostů

11.6.8 Ochrana vody
Zákon o vodách č. 138/1973 Sb., (vodní zákon), ve 

znění zákona č. 425/1990 
Sb. ač. 114/1995 Sb.

Zákon ČNR č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vod
ním hospodářství (úplné zně
ní zákona 130/1974Sb., jak 
vyplývá z pozdějších změn 
a doplnění)

Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stano
ví ukazatele přípustného 
stupně znečištění vod

Zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vod
ním hospodářství ve znění 
zákona č. 49/1982 Sb., 
č. 425/1990 Sb., č. 23/1992 
Sb., ač. 114/1995 Sb.

Vyhláška MVLH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se ur
čují vodárenské toky a jejich 
povodí a stanoví seznam vo
dohospodářsky významných 
vodních toků

Vyhláška MVLH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně ja
kosti povrchových a podze
mních vod

Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., č. 10/1979 Sb.
a č. 85/1981 Sb., o chráně
ných oblastech přirozené 
akumulace vod

Směrnice MZd ČR č. 51/1979 Sb., o povolených čin
nostech v PHO vodních 
zdrojů

TP-83 Odvodnění pozemních ko
munikací, MDS ČR, 1997

11.6.9 Odpady

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává 
Katalog odpadů a stanoví 
další seznamy odpadů

Vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech na
kládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebez
pečných vlastností odpadu

Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, 
zajištění a likvidaci zařízení 
pro ukládání odpadů v pod
zemních prostorech

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění 
zákona č. 38/1995 Sb. (část 
III - Přeprava nebezpečných 
věcí v silniční dopravě)

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

Vyhláška MD č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zá
kon o silniční dopravě (Pře
prava nebezpečných věcí)

11.6.10 Územní plánování

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb
ním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcí vyhlášky

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění zákona č. 242/1992 Sb.

Opatření MHR ze dne 10.4.1997, jímž se uveřejňuje 
Seznam okresních a obec
ních úřadů, které jsou Sta
vebními úřady ke dni 
1.1.1997
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