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9.1 ÚVOD

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále 
jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, poža-
davky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně. 
Použití této kapitoly je možné pouze spolu s kapitolou 
1 TKP-D Všeobecně. TKP-D jsou vydávány v tištěné 
formě (MD-ČR) a na elektronickém nosiči CD-ROM 
(ČKAIT). V případě náhodných odlišností platí ustano-
vení tištěného vydání. 

Tato kapitola 9 TKP-D stanovuje technické kvalitativní 
podmínky pro zhotovení dokumentace obslužných za-
řízení pozemních komunikací.

Navrhování těchto zařízení má bezprostřední souvislost 
s kapitolami 2, 3, 4, 5, 8 a 10 TKP-D.

Obslužná zařízení jsou definována v kapitole 14 ČSN
73 6101. Ve smyslu této normy a příslušných ustanovení 
ČSN 73 6110, ČSN 73 6425, ČSN 73 6059 a ČSN 73 
6060 to jsou:

- zastávky linkové osobní dopravy (dále jen za-
stávky),

- odpočívky,

- parkoviště,

- čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČSPH),

- motoresty, motely, servisy.

Tato kapitola 9 TKP-D platí v plném rozsahu pro doku-
mentaci obslužných zařízení, která jsou součástí stavby 
pozemní komunikace.

Pro dokumentaci samostatných staveb obslužných zařízení, 
jejichž součástí jsou i pozemní objekty (ČSPH, motely, 
motoresty, servisy), platí požadavky této kapitoly pouze 
pro objekty  dopravních staveb, pro které jsou příslušnými 
speciální stavební úřady (silniční správní úřady).

Požadavky na dokumentaci objektů pozemních staveb ur-
čuje stavební zákon a upřesňují  příslušné obecné stavební 
úřady, které vydávají pro tyto stavby územní rozhodnutí 
a stavební povolení.

Požadavky na zajištění jakosti prací určuje Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) – Metodický 
pokyn, část II/1: Projektové práce (čj. 20840/01-120, ve 
znění pozdějších změn, úplné znění Věstník dopravy 
č. 14–15/2005).

9.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 
 NA NÁVRH

Základní požadavky na návrh obslužných zařízení, které 
jsou obecně platné pro všechny stupně dokumentace:

a) umístění obslužných zařízení nesmí ohrozit bezpeč-
nost a plynulost dopravy na přilehlém úseku pozemní 
komunikace a podléhá povolení příslušného silnič-
ního správního úřadu, který rozhoduje o připojení 
všech těchto zařízení;

b) všechna obslužná zařízení musí být bezbariérově pří-
stupná, musí umožnit užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace (viz vyhláška č.369/
2001 Sb.);

c) požadavky na kvalitu zhotovované dokumentace jsou 
splněny návrhem technických parametrů podle norem 
a rezortních technických předpisů v souladu s kapi-
tolou 1 TKP-D a  respektováním příslušných zákonů 
a vyhlášek z oblasti ochrany životního prostředí a 
ochrany přírody v souladu s kapitolou 11 TKP-D;

d) právní předpisy jsou uvedeny v kapitole 1 TKP-D v 
pododdílu č. 1.3.1 a v 9.6.3 této kapitoly TKP-D;

e) normy a technické předpisy specifické pro jednotlivé
druhy obslužných zařízení jsou uvedeny v oddíle 9.3 
této kapitoly;

f) návrh obslužných zařízení musí být koordinován s 
návrhem (nebo současným stavem) pozemní komu-
nikace, na kterou je obslužné zařízení připojováno, 
včetně zajištění rozhledových poměrů;

g) všechny objekty obslužného zařízení musí být rovněž 
vzájemně koordinovány.

9.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ   
 DOKUMENTACE

Základní požadavky na obsah a formu návrhu, kvali-
tativní parametry a vypracování výkresů obslužných 
zařízení pro všechny stupně dokumentace pro prostorové 
uspořádání, zemní těleso, odvodnění, vozovky obsluž-
ných zařízení a cizí zařízení jsou totožné s požadavky 
uváděnými v kapitolách 2, 3, 4, 5, 8 a 10 TKP-D.

Pro dokumentaci vybavení a obslužných zařízení platí 
kapitola 8 TKP-D.

Pro dokumentaci opatření na odstranění nebo minima-
lizaci účinků stavby na životní prostředí, platí kapitola 
11 TKP-D.

Základní náležitosti všech stupňů dokumentace zpraco-
vávané pro samostatnou stavbu obslužného zařízení musí 
v členění, obsahu a rozsahu textových i výkresových 
příloh odpovídat požadavkům Směrnice pro dokumen-
taci staveb pozemních komunikací (dále jen SDS-PK), 
požadavkům objednatele ve Zvláštních obchodních pod-
mínkách pro zeměměřičské a průzkumné práce a doku-
mentaci stavby pozemní komunikace-příloha A (dále 
jen ZOP-D).
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Základní náležitosti všech stupňů dokumentace obsluž-
ného zařízení zpracovávané jako jeden z objektů stavby 
pozemní komunikace mají skladbu a obsah dokumentace 
podle požadavků SDS-PK na písemnosti a výkresy ob-
jektů pozemní komunikace.

Pro ČSPH, motely, motoresty a servisy platí požadavky 
SDS-PK pouze pro dokumentaci objektů  dopravních 
staveb.

9.3.1 STUDIE (ST)

9.3.1.1 Všeobecně

Studie vyhledává vhodnou variantu umístění stavby 
a řeší základní dopravní, technické a stavebně ekono-
mické problémy stavby.

Obecnými výchozími podklady pro zpracování studie 
obslužných zařízení jsou:

a) údaje o požadované funkci, kapacitě a vybavení ob-
služného zařízení;

b) územně plánovací dokumentace (pokud je zpraco-
vána);

c) předchozí studie (pokud byla zpracována);

d) dopravně - inženýrské údaje;

e) údaje o technických parametrech komunikace, na kte-
rou je obslužné zařízení připojováno;

f) údaje o inženýrských sítích v řešeném prostoru;

g) případné další požadavky a podklady objednatele.

Podklady, které předá objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D, 
příloha B.

Specifické podklady pro jednotlivé druhy obslužných za-
řízení jsou uváděny v příslušných článcích této kapitoly.

Požadavky na základní rozsah, obsah a členění studie 
jsou určeny příslušnými přílohami SDS-PK určujícími 
podklady, požadavky na vypracování a základní nále-
žitosti studie.

Přílohy studie vypracuje zhotovitel pouze do podrobností 
nutných pro návrh umístění stavby a základních charak-
teristik stavby, které umožňují zjistit důležité podmiňující 
předpoklady a vlivy na životní prostředí a bezpečnost 
silničního provozu.

Přílohy studie obslužného zařízení, jehož návrh je sou-
částí návrhu stavby pozemní komunikace, se zpracují 
ve variantách a v podrobnostech odpovídajícím měřítku 
a podrobnostem dokumentace pozemní komunikace.

Odchylky od základních požadavků SDS-PK v souvis-
losti se složitostí (nebo jednoduchostí) řešeného obsluž-

ného zařízení, specifikuje objednatel v ZOP-D, příloha
A.

9.3.1.2 Základní obsah dokumentace 

A. Průvodní zpráva

- identifikační údaje,

- zdůvodnění stavby obslužného zařízení,

- zájmové území, 

- výchozí údaje pro návrh,

- možnost připojení na inženýrské sítě,

- charakteristika území, ochranná pásma,

- základní charakteristika návrhu (variant), 

- způsob odvodnění a likvidace srážkových vod,

- způsob údržby a likvidace odpadu (odpadkové 
koše),

- orientační rozsah zpevněných ploch a komunikací, 
zemních prací a záboru pozemků, 

- celkové zhodnocení návrhu, porovnání variant, po-
souzení vlivu stavby na životní prostředí, posou-
zení bezpečnosti silničního provozu a návrh na 
opatření. 

B. Výkresy

- přehledná situace: obvykle 1:10000 (1:25000) s vy-
značením polohy obslužného zařízení,

- situace stavby: extravilán obvykle 1:1000, intravilán 
obvykle 1:500,

- vzorový příčný řez: obvykle 1:100, se zakreslením 
šířkového uspořádání.

C. Doklady o projednání.

9.3.1.3 Zastávky

9.3.1.3.1 Specifickými podklady pro zhotovení  
 dokumentace jsou údaje o výhledovém  
 počtu současně zastavujících vozidel  
 a typu vozidel.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D, příloha B.

Návrh zastávky musí splňovat požadavky:

ČSN 73 6101,
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ČSN 73 6110,

ČSN 73 6425.

Obsah částí dokumentace dle příslušných příloh SDS-PK 
se použije přiměřeně k rozsahu a náročnosti návrhu.

9.3.1.3.2 V souladu s požadavky uvedených norem  
 řeší studie zejména:

a) umístění zastávky na PK, včetně ověření přípustného 
podélného sklonu a rozhledu;

b) dopravní plochy zastávky, včetně odbočovacích a při-
pojovacích pruhů nebo úseků;

c) obratiště a odstavné plochy na konečných zastávkách 
(pokud jsou požadovány);

d) nástupiště pro cestující a jejich vybavení (pokud je 
požadováno);

e) přístup chodců i s ohledem na přestupy;

f) stanovení podmiňujících předpokladů pro realizaci 
(dotčené inž. sítě, dotčené přilehlé pozemky);

g) posouzení vlivu na životní prostředí a bezpečnosti 
silničního provozu;

h) orientační rozsah zpevněných ploch, zemních prací a 
záboru pozemků, 

Přílohy se zpracují do podrobností, vyjadřující uvedené 
požadavky na návrh, bez konstrukčních detailů.

9.3.1.3.3 Základní obsah dokumentace studie  
 samostatné stavby zastávky

A. Průvodní zpráva, viz 9.3.1.2

- zájmové území, vymezení polohy zastávky, včetně 
vztahu k chodcům a cyklistům,

- základní charakteristika návrhu (variant), tj. prověření 
podélného sklonu nástupní hrany, délky nástupní 
hrany, nároků na přeložky a úpravy inženýrských 
sítí, souhrnných nároků na plochu, navrhované 
vybavenosti (přístřešky, osvětlení zastávky, osvět-
lený označník).

B. Výkresy

- přehledná situace: obvykle 1:10000 (1:25000) s vy-
značením polohy zastávky,

- situace stavby: extravilán obvykle 1:1000, intravilán 
obvykle 1:500, se zakreslením obrysu dopravní 
plochy se základními kótami a poloměry obratiště 
konečných zastávek a současného stavu inženýr-
ských sítí,

- vzorový příčný řez: obvykle 1:100, se zakreslením 
šířkového uspořádání.

C. Doklady o projednání.

9.3.1.4 Odpočívky

9.3.1.4.1 Specifickými podklady pro návrh  
 odpočívky jsou:

a) požadavky objednatele na druh, velikost a vybavení 
odpočívky;

b) požadavky na zajištění dalších služeb na odpočívce 
(kiosek, motorest, motel, servis apod.).

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D, příloha B.

Technická úroveň návrhu musí být v souladu s požadavky 
právních předpisů (viz oddíl 9.2) a norem:

ČSN 73 6056,

ČSN 73 6101,

ČSN 73 6102.

9.3.1.4.2 Studie odpočívky se při dodržení  
 požadavků příslušných příloh SDS-PK  
 na vypracování a základní náležitosti  
 studie zaměří zejména na řešení:

a) umístění odpočívky (polohově a výškově);

b) návrh postranního dělicího pásu, parkovacích ploch, 
odpočinkových ploch pro pojíždění a vybavenosti 
odpočívky, podle požadavků vyhlášky č. 104/1997 
Sb. a ČSN 73 6101;

c) návrh pruhů, pásů a ploch odpočívky v rozsahu potřeb-
ném pro přístup ke všem parkovacím stáním a ostat-
ním objektům služeb poskytovaných na odpočívce;

d) připojení odpočívky na přilehlou PK;

e) zjištění podmiňujících předpokladů pro stavbu od-
počívky;

f) orientační rozsah  zpevněných a ostatních ploch, zem-
ních prací a souhrnných nároků na trvalý zábor po-
zemků;

g) posouzení vlivů na životní prostředí a bezpečnost 
silničního provozu.

Výkresové přílohy se zpracují do podrobností potřeb-
ných pro jednoznačné určení polohy, celkové plochy a 
ploch jednotlivých částí odpočívky, bez konstrukčních 
detailů.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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9.3.1.4.3 Základní obsah studie odpočívky:

A. Průvodní zpráva, viz 9.3.1.2

- základní charakteristika návrhu (variant), tj. prově-
ření sklonů, poloha, kapacita a velikost odpočívky, 
dopravní a odpočinkové plochy, připojení na ko-
munikaci, nároky na přeložky, úpravy a návrh no-
vých inženýrských sítí, vybavenost (podle velikosti 
odpočívky).

B. Výkresy

- přehledná situace: obvykle 1:25000 (1:50000) se za-
kreslením polohy,

- situace stavby: obvykle 1:1000 se zakreslením po-
stranního dělicího pásu, připojení na PK, obrysy 
dopravních, parkovacích a odpočinkových ploch, 
současného stavu inženýrských sítí,  polohy hy-
gienického zařízení a ostatních objektů služeb, 
základní kóty a popisy.

- vzorové příčné řezy: obvykle 1:100 (1:200) se základ-
ními kótami šířkového uspořádání.

C. Doklady o projednání.

9.3.1.5 Parkoviště

9.3.1.5.1 Specifickými podklady pro návrh  
 parkoviště (určí objednatel  
 v ZOP-D) jsou:

a) určení skupiny vozidel, pro které bude parkoviště ur-
čeno;

b) požadavek na kapacitu parkoviště v počtu vozidel 
s rozdělením podle skupin vozidel.

Kvalitativní parametry návrhu musí splňovat poža-
davky:

ČSN 73 6056,  TP 153,

ČSN 73 6101,  TP 170.

ČSN 73 6110,

Požadavky na studii uvedené v příslušných přílohách 
SDS-PK se při dodržení členění dokumentace na části, 
použijí přiměřeně k charakteru a rozsahu stavby par-
koviště.

9.3.1.5.2 Studie řeší zejména:

a) umístění parkoviště (polohově a výškově);

b) napojení parkoviště na pozemní komunikace; 

c) umístění a velikost parkovacích stání s prověřením 
organizace bezpečnosti dopravy;

d) zpevněné pruhy, pásy a plochy pro pojíždění;

e) celkovou plochu parkoviště, příjezdových a výjezdo-
vých komunikací;

f) orientační rozsah potřeby energií a jejich zajištění;

g) posouzení vlivů na životní prostředí a bezpečnost 
silničního provozu;

h) zajištění údržby a likvidaci odpadků;

i) podmiňující předpoklady pro stavbu parkoviště.

Výkresy se zpracují do podrobností postačujících pro 
určení umístění, celkové plochy a souhrnných nároků 
na trvalý zábor pozemků a základních technických pa-
rametrů parkoviště.

9.3.1.5.3 Základní obsah dokumentace studie  
 parkoviště

A. Průvodní zpráva, viz 9.3.1.2

- základní údaje návrhu (variant), prověření sklonů, 
připojení na komunikaci s rozhledovými poměry, 
příjezdové a výjezdové komunikace, pruhy, pásy 
a plochy parkoviště, kapacita parkoviště, velikost 
stání, způsob řazení, dopravní režim na parkovišti, 
nároky na přeložky, úpravy a návrh inženýrských 
sítí.

B. Výkresy

- přehledná situace: obvykle 1:25000 (1:50000), se 
zakreslením polohy parkoviště,

- situace stavby: obvykle 1:1000, zakreslení plochy 
parkoviště s vymezením pásů, pruhů a ploch parko-
viště (včetně stání vozidel osob s omezenou schop-
ností pohybu), příjezdové a výjezdové komunikace 
a jejich připojení na komunikaci s rozhledovými 
poměry, orientační obrys zemního tělesa, základní 
kóty a popis,

- vzorové příčné řezy: obvykle 1:100 (1:200) se základ-
ními kótami šířkového uspořádání.

C. Doklady o projednání.

9.3.1.6 Čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH)

Požadavky dále uvedené platí pouze pro řešení a doku-
mentaci objektů  dopravních staveb  ČSPH, které jsou 
součástí celkového řešení.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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9.3.1.6.1 Specifické podklady (určí objednatel  
 v ZOP-D) jsou:

a) kapacita navrhované ČSPH (počet výdejních stojanů, 
parkovacích stání a stáčecí stání); 

b) případně doplňková vybavenost (servis, umývárna 
vozidel, kiosek apod.)

Kvalitativní parametry objektů  dopravních staveb musí 
splňovat požadavky:

ČSN 65 0202,   ČSN 73 6102,

ČSN 73 6056,  ČSN 73 6110,

ČSN 73 6059,  ČSN 73 6114,

ČSN 73 6060,  ČSN 73 645,

ČSN 73 6101,  TP 170, 

Pro studii dopravních ploch ČSPH platí obecně poža-
davky příslušných příloh SDS-PK, týkajících se podkladů, 
požadavků na vypracování a na základní náležitosti stu-
die. Studie dodrží členění dokumentace, požadovaný 
obsah přiměřeně k charakteru a rozsahu stavby.

9.3.1.6.2 Studie se zaměří zejména na návrh:

a) umístění stavby (polohově a výškově);

b) připojení na přilehlou komunikaci a řešení pásů, pruhů 
a ploch ČSPH;

c) parkovacích stání pro vozidla zaměstnanců a parko-
vacích stání pro zákazníky, pokud ČSPH poskytuje 
další služby (hygienické zařízení, prodejna, mytí vo-
zidel, kiosek apod.);

d) odvodnění dopravních ploch, oddělení dešťových 
a znečištěných vod;

e) posouzení vlivu na životní prostředí.

9.3.1.6.3 Základní obsah dokumentace studie  
 dopravních objektů ČSPH

A.  Průvodní zpráva, viz 9.3.1.2

- základní údaje návrhu (variant), prověření sklonů, 
připojení na komunikaci s rozhledovými poměry, 
příjezdové a výjezdové komunikace, pruhy, pásy 
a plochy ČSPH, výdejní a stáčecí stání, kapacita 
parkoviště, velikost stání, dopravní režim, nároky 
na přeložky, úpravy a návrh inženýrských sítí,

- způsob odvodnění a likvidace znečištěných vod rop-
nými produkty,

- koordinace s dokumentací pozemních objektů.

B.  Výkresy

- přehledná situace: obvykle 1:25000 (1:50000) se za-
kreslením polohy,

- situace stavby: obvykle 1:1000, zakreslení postran-
ního dělicího pásu, odbočovacích a   připojovacích 
pruhů, dopravních ploch, objektu ČSPH, základní 
kóty a popis,

- vzorové příčné řezy: obvykle 1:100 (1:200) se základ-
ními kótami šířkového uspořádání.

C.  Doklady o projednání.

9.3.1.7 Motoresty, motely, servisy

Podkladem pro návrh objektů dopravních staveb u mo-
torestů a motelů jsou údaje o ubytovacích a stravovacích 
kapacitách, pro servisy počet vozidel denního výkonu. Z 
těchto údajů, které jsou uvedeny v ZOP-D, se odvozují 
potřebné počty parkovacích míst podle ČSN 73 6110.

Požadavky na obsah návrhu a dokumentace objektů  do-
pravních staveb studie těchto obslužných zařízení, jsou 
shodné s požadavky uvedenými v části 9.3.1.6, s výjim-
kou požadavků specifických pro ČSPH.

Pokud jsou tato obslužná zařízení součástí odpočívky 
platí požadavky článku 9.3.1.4, navazují-li na parkoviště, 
pak platí článek 9.3.1.5.

9.3.2 DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ  
 ROZHODNUTÍ (DÚR)

9.3.2.1 Všeobecně

DÚR je součástí návrhu na vydání rozhodnutí o umís-
tění stavby a je základním podkladem pro vypracování 
dokumentace pro stavební povolení, pokud je vydáno 
rozhodnutí o umístění stavby navrhnuté v DÚR.

Základními výchozími podklady pro zpracování DÚR 
obslužných zařízení jsou:

a) územně plánovací dokumentace (pokud byla zpra-
cována);

b) studie podle čl. 9.3.1 (pokud byla zpracována);

c) dopravně inženýrské údaje;

d) údaje o poloze inženýrských sítí v řešeném prostoru;

e) katastrální mapa;

f) dokumentace o hodnocení vlivu stavby na životní pro-
středí a ochrana přírody a krajiny  podle TKP-D11;

g) případné další požadavky a podklady objednatele.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D.

Pokud nebyla zpracována studie, řeší se problematika 
studie (viz 9.3.1) v 9.3.2.1 DÚR.

Základním požadavkem na DÚR je respektování poža-
davků stavebního zákona, SDS-PK a dalších příslušných 
právních a technických předpisů a norem.

V návrhu stavby určí zhotovitel rozsah záboru pozemků, 
jednoznačně předmět dokumentace, základní parametry 
řešeného obslužného zařízení a specifikuje požadavky
na zajištění měření a průzkumů pro DSP.

Základní náležitosti dokumentace, tj. členění dokumen-
tace a obsah textové i výkresové části, musí být v souladu 
s požadavky příloh SDS-PK, které určují podklady, poža-
davky na vypracování a základní náležitosti DÚR.

Odchylné požadavky od ustanovení SDS-PK specifikuje
objednatel v ZOP-D, příloha A.

Specifické požadavky na výchozí podklady a požadavky
na technickou a ekonomickou úroveň pro jednotlivé 
druhy obslužných zařízení jsou uvedeny v příslušném 
článku tohoto oddílu.

9.3.2.2 Základní obsah dokumentace

A.  Průvodní zpráva

1) identifikační údaje,

2) základní popis stavby

- předmět stavby a její druh,

- stručný popis rozsahu a obsahu stavby,

- zdůvodnění stavby,

- koncepce vegetačních úprav,

- předpokládaný průběh výstavby,

- způsob údržby a likvidace odpadu,

- opatření k odstranění nebo minimalizaci nega-
tivních účinků stavby na životní prostředí,

- celkový dopad stavby na životní prostředí 
a bezpečnost silničního provozu,

3) podklady a průzkumy

- předchozí studie, pokud byla zpracována,

- schválená územně plánovací dokumentace, 
pokud existuje,

- dopravně inženýrské podklady,

- mapové podklady,

- podmínky jednotlivých správců objektů,

- požadavky na průzkumy pro DSP,

4) technická část

- směrové a výškové řešení,

- předběžný návrh konstrukce zpevněných pruhů 
a ploch podle katalogu TP170,

- odvodnění vozovek a ploch,

- rozsah zpevněných pruhů a ploch, přeložek a 
úprav inženýrských sítí, vybavenosti a zem-
ních prací,

- rozsah trvalého a dočasného záboru po-
zemků,

- stavební a jiná opatření na minimalizaci nega-
tivních účinků na životní prostředí,

- ochranná pásma,

5) členění stavby na stavební objekty a provozní sou-
bory

- způsob značení podle správců,

- seznam objektů a jejich stručný technický po-
pis,

6) staveniště a organizace výstavby

- požadavky na provádění stavby,

- stavební etapy,

7) přehled budoucích správců

- seznam známých a předpokládaných práv-
nických a fyzických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty.

B.  Výkresy

1) celková situace stavby: obvykle 1:10000 (1:25000) 
se zakreslením polohy a popisem;

2) situace stavby: obvykle extravilán 1:1000, intravilán 
1:500;

3) katastrální mapa;

4) podélný profil v měřítku situace stavby s desetiná-
sobným převýšením;

5) vzorový příčný řez v měřítku 1:100;

6) charakteristické příčné řezy, pokud je vyžaduje 
složitost území.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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C.  Doklady o projednání dokumentace

- stanovisko správců rozvodů energií, na které se na-
vrhuje připojení,

- stanovisko budoucího správce.

D. Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné doku-
mentační soubory potřebné pro získání stanovisek a 
vyjádření státních orgánů

- záborový elaborát s katastrální mapou,

- hluková studie, je-li požadována,

- exhalační studie, je-li požadována,

- dokumentace vodohospodářských objektů,

- bilance zemin a ornice,

- odhad stavebních nákladů.

9.3.2.3 Zastávky

9.3.2.3.1 Specifickými výchozími podklady  
 pro zhotovení dokumentace jsou: 

a) údaje o výhledovém počtu současně zastavujících 
vozidel, typu a intervalu vozidel na   linkách, pro 
které je zastávka navrhována;

b) údaje o současném stavu osvětlení v prostoru navr-
hované zastávky;

c) očekávaný průměrný obrat cestujících na zastávce.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D.

Technické a kvalitativní parametry návrhu musí odpo-
vídat požadavkům:

ČSN 36 0410,  ČSN 73 6114,

ČSN 36 0411,  ČSN 73 6425,

ČSN 73 6101,  TP 170 

ČSN 73 6110,  

9.3.2.3.2 V souladu s požadavky uvedených  
 norem řeší DÚR:

a) polohu, velikost a tvar dopravních ploch zastávky, 
včetně odbočovacích a připojovacích pruhů nebo 
úseků; 

b) plochy nástupiště a jeho vybavenost, přístup chodců 
a cyklistů i s ohledem na přestupy;

c) odvodnění dopravních ploch;

d) osvětlení zastávek včetně řešení napojení na rozvod 
elektrické sítě;

e) přeložky inženýrských sítí a návrh přípojek;

f) rozsah zpevněných ploch a zemních prací;

g) trvalý a dočasný zábor včetně seznamu dotčených 
parcel;

h) posouzení vlivu stavby na životní prostředí a bezpeč-
nost silničního provozu;

i)  prověření možnosti umístění svislého dopravního 
značení;

j)  určení požadavků na průzkumy.

Výkresy se dokumentují v podrobnosti vystihující jedno-
značně základní parametry návrhu a zábor pozemků.

9.3.2.3.3 Základní obsah DÚR samostatné stavby  
 zastávky

A.  Průvodní zpráva, viz 9.3.2.2

- vybavení nástupiště (např. osvětlení zastávky, osvět-
lení označníku, možnost napojení na dosavadní 
technické vybavení území, přístřešky, předběžná 
bilance nároků).

B.  Výkresy

1) celková situace stavby: obvykle 1:10000 (1:25000) 
se zakreslením polohy a popisem,

2) situace stavby: obvykle extravilán 1:1000, intravilán 
1:500

- zakreslení zastávky se základními kótami 
a poloměry obratiště konečných zastávek, 

- zakreslení obvodu staveniště,

- zakreslení polohy přeložek inženýrských sítí,

- vyznačení ochranných pásem,

- zakreslení předmětu územního rozhodnutí 
a jeho polohy,

3) katastrální mapa

- zákres předmětu územního rozhodnutí a jeho 
polohy,

- zákres trvalého a dočasného záboru ZPF, 
PUPFL a ostatních ploch,

4) podélný profil nástupní hranou v měřítku situace
stavby s desetinásobným převýšením,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5) vzorový příčný řez v měřítku 1:100 

- zakreslení šířkového uspořádání, řezy zdí, po-
lohy záchytných zařízení, schématicky od-
vodnění, 

- návrh konstrukce zpevněných ploch,

6) charakteristické příčné řezy, pokud je vyžaduje 
složitost území.

C.  Doklady o projednání dokumentace, viz 9.3.2.2.

D. Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné doku-
mentační soubory potřebné pro získání stanovisek 
a vyjádření státních orgánů, viz 9.3.2.2.

9.3.2.4 Odpočívky

9.3.2.4.1 Specifické podklady podle čl. 9.3.1.3.1

Platné normy a technické předpisy pro kvalitativní pa-
rametry technického návrhu:

ČSN 36 0410,  ČSN 73 6102,

ČSN 36 0411,  ČSN 73 6114,

ČSN 73 6056,  TP 99,

ČSN 73 6101,  TP 170.

9.3.2.4.2 DÚR odpočívky se zpracuje v souladu 
s příslušnými přílohami SDS-PK a řeší: 

a) umístění odpočívky (polohově a výškově);

b) připojení odpočívky na přilehlou PK;

c) zpevněné pruhy, pásy a plochy  (směrové, výškové 
a šířkové parametry);

d) parkovací stání tj. počet stání včetně 2% (min. 1) pro 
vozidla osob s omezenou schopností pohybu, způsob 
řazení, velikost stání;

e) postranní dělicí pás, odpočinkové plochy a vybavenost 
odpočívky podle požadavků vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
a ČSN 73 6101;

f) odvodnění;

g) osvětlení, včetně připojení na rozvodnou síť;

h) přeložky inženýrských sítí;

i) posouzení vlivů na životní prostředí a bezpečnost sil-
ničního provozu;

j) rozsah zpevněných ploch a zemních prací;

k) trvalý a dočasný zábor včetně seznamu dotčených 
parcel;

l) specifikuje požadavky na průzkumy;

m) organizace dopravy, včetně návrhu svislého doprav-
ního značení.

Dále se vymezí obvod staveniště a rozsah záboru ZPF 
a PUPFL zákresem do katastrální mapy a vyhotoví sou-
pis dotčených parcel.

Podrobnost dokumentace je v rozsahu určujícím jed-
noznačně rozhodující parametry navrhovaného řešení 
a parcely dotčené navrhovanou stavbou.

9.3.2.4.3 Základní obsah DÚR odpočívky

A.  Průvodní zpráva, viz 9.3.2.2

- vybavení a příslušenství odpočívky (osvětlení, mož-
nost napojení na dosavadní technické vybavení 
území, předběžná bilance nároků na energie).

B.  Výkresy

1) celková situace stavby: obvykle 1:10000 (1:25000) 
se zakreslením polohy a popisem;

2) situace stavby: obvykle extravilán 1:1000, intravilán 
1:500

- zakreslení předmětu územního rozhodnutí 
a jeho polohy,

- zákres odpočívky s postranním dělícím pásem, 
připojení na PK,  základní kóty a popisy,

- vyznačení pruhů, pásů a ploch parkovacích 
stání (včetně stání pro vozidla osob s ome-
zenou možností pohybu), odpočinkových 
ploch,

- zákres stávajících podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí,

- zákres polohy přeložek a přípojek inženýr-
ských sítí,

- zákres polohy hygienického zařízení, u vel-
kých odpočívek i ostatních navrhovaných ob-
jektů služeb (kiosek, motorest, ČSPH, servis 
apod.),

- vyznačení ochranných pásem, chráněných 
území a objektů,

- zákres obvodu staveniště,

3) katastrální mapa 

- zákres předmětu územního rozhodnutí a jeho po-
lohy,

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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- zákres trvalého a dočasného záboru ZPF, PUPFL 
a ostatních ploch,

4) podélný profil v měřítku situace stavby s desetinásob-
ným převýšením,

5) vzorový příčný řez v měřítku 1:100 

- zakreslení šířkového uspořádání, řezy zdí, polohy 
záchytných zařízení, schématicky odvodnění, 

- návrh konstrukce zpevněných pruhů, pásů a ploch,

6) charakteristické řezy.

C.  Doklady o projednání dokumentace, viz 9.3.2.2.

D. Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné doku-
mentační soubory potřebné pro získání stanovisek 
a vyjádření státních orgánů, viz 9.3.2.2.

9.3.2.5 Parkoviště

9.3.2.5.1 Specifické podklady podle čl. 9.3.1.4.1

Pro kvalitativní parametry a technickou úroveň návrhu 
platí:

ČSN 36 0410,  ČSN 73 6114,

ČSN 36 0411,  TP 99,

ČSN 73 6056,  TP 142,

ČSN 73 6101,  TP 153,

ČSN 73 6110,  TP 170.

Pro návrh DÚR parkoviště platí v rozsahu přiměřeném 
rozsahu stavby a charakteru území příslušné přílohy 
SDS-PK při závazném dodržení členění dokumentace.

9.3.2.5.2 Základní technické řešení objektů stavby  
 parkoviště zahrnuje:

a) umístění parkoviště (polohově a výškově);

b) připojení parkoviště na přilehlou PK;

c) zpevněné pruhy, pásy a plochy (směrové, výškové 
a šířkové parametry);

d) parkovací stání tj. počet stání včetně 2% (min. 1) pro 
vozidla osob s omezenou schopností pohybu, způsob 
řazení, velikost stání;

e) odvodnění;

f) osvětlení, včetně připojení na rozvodnou síť;

g) přeložky inženýrských sítí;

h) posouzení vlivů na životní prostředí a bezpečnost 
silničního provozu;

i) rozsah zpevněných pruhů, pásů, ploch a zemních 
prací;

j) trvalý a dočasný zábor včetně seznamu dotčených 
parcel;

k) specifikuje požadavky na průzkumy;

l) organizace dopravy;

m) prověření dopravního značení pro připojení.

Podrobnost dokumentace je v rozsahu určujícím jed-
noznačně rozhodující parametry navrhovaného řešení 
a parcely dotčené navrhovanou stavbou.

9.3.2.5.3 Základní obsah DÚR parkoviště

A.  Průvodní zpráva, viz 9.3.2.2

- výpočet dopravy v klidu dle ČSN 73 6110,

- kapacita parkoviště, velikost stání, způsob řazení,

- připojení na přilehlou komunikaci s rozhledovými 
poměry,

- organizace dopravy,

- koncepce vybavení a příslušenství parkoviště (např. 
kamerový systém, závory, osvětlení, možnost na-
pojení na dosavadní technické vybavení území, 
předběžná bilance energetických nároků).

B.  Výkresy

1) celková situace stavby: obvykle 1:10000 (1:25000) 
se zakreslením polohy a popisem,

2) situace stavby: obvykle extravilán 1:1000, intravilán 
1:500

- zakreslení předmětu územního rozhodnutí 
a jeho polohy,

- zakreslení plochy parkoviště s vyznačením 
pruhů, pásů a parkovacích stání (včetně stání 
vozidel osob s omezenou schopností pohybu), 
základní kóty a popis,

- zákres stávajících podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí,

- zákres polohy přeložek a přípojek inženýr-
ských sítí,

- zákres polohy navrhovaných objektů služeb 
(např. kiosek apod.),

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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- vyznačení ochranných pásem, chráněných 
území a objektů,

- zákres obvodu staveniště,

3) katastrální mapa

- zákres trvalého a dočasného záboru ZPF, 
PUPFL a ostatních ploch,

4) vzorový příčný řez v měřítku 1:100 (1:200) 

- zakreslení šířkového uspořádání, řezy zdí, po-
lohy záchytných zařízení, schematicky od-
vodnění, 

- návrh konstrukce zpevněných pruhů, pásů 
a ploch,

6) charakteristické řezy 1:100 (1:200).

C.  Doklady o projednání dokumentace, viz 9.3.2.2.

D. Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné doku-
mentační soubory potřebné pro získání stanovisek 
a vyjádření státních orgánů, viz 9.3.2.2

9.3.2.6 Čerpací stanice pohonných hmot

9.3.2.6.1 Specifické podklady a požadavky  
 (určí objednavatel v ZOP-D) jsou:

a) kapacita navrhované ČSPH (počet výdejních stojanů, 
parkovacích stání a stáčecí stání) a případně doplň-
ková vybavenost (servis, umývárna vozidel, kiosek 
apod.);

b) podklady ze studie (pokud je zpracovaná) nebo z cel-
kového řešení ČSPH.

Kvalitativní parametry objektů  dopravních staveb musí 
splňovat požadavky:

ČSN 65 0202,   ČSN 73 6102,

ČSN 73 6056,  ČSN 73 6110,

ČSN 73 6059,  ČSN 73 6114,

ČSN 73 6060,  ČSN 73 6425,

ČSN 73 6101,  TP 170.

DÚR objektů  dopravních staveb dodrží členění doku-
mentace podle příslušných příloh SDS-PK určujících 
základní náležitosti DÚR, obsah a rozsah dokumentace 
přiměřeně k rozsahu stavby a charakteru navrhovaného 
staveniště.

9.3.2.6.2 Základní technické řešení objektů   
 dopravních staveb ČSPH vychází z celkové  
 koncepce, musí být v souladu  
 s ČSN 76 6060 a zahrnuje:

a) polohové a výškové řešení objektů  dopravních staveb 
(umístění a sklony);

b) připojení na přilehlou komunikaci a řešení pruhů, pásů 
a ploch stání;

c) návrh parkovacích stání pro vozidla zaměstnanců 
a parkovacích stání pro zákazníky, pokud ČSPH po-
skytuje další služby (hygienické zařízení, prodejna, 
mytí vozidel, kiosek apod.);

d) stáčecí stání dle ČSN 65 0202; 

e) odvodnění dopravních ploch, oddělení dešťových 
a znečištěných vod;

f) přeložky inženýrských sítí v rozsahu ovlivňujícím 
zábor pozemků;

g) návrh na opatření k odstranění nebo minimalizaci 
negativních účinků stavby na životní prostředí;

h) stanovení obvodu staveniště a záboru pozemků;

m) organizace dopravy včetně návrhu svislého doprav-
ního značení.

9.3.2.6.3 Základní obsah DÚR dopravních  
 staveb ČSPH

A.  Průvodní zpráva, viz 9.3.2.2

- výpočet dopravy v klidu dle ČSN 73 6110,

- kapacita ČSPH (počet výdejních stojanů, stáčecí stání),

- výdejní stání u výdejních stojanů,

- stáčecí stání pro cisterny,

- návrh odvodnění s oddělením čistých a znečištěných 
vod a jejich likvidace,

- koncepce vybavení a příslušenství ČSPH (např. kame-
rový systém, osvětlení, možnost napojení na dosa-
vadní technické vybavení území, velikost sociálního 
zařízení, předběžná bilance nároků energie).

B.  Výkresy

1) celková situace stavby: obvykle 1:10000 (1:25000) 
se zakreslením polohy a popisem,

2) situace stavby: obvykle extravilán 1:1000, intravilán 
1:500

- zakreslení předmětu územního rozhodnutí 
a jeho polohy,
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- zakreslení dělicího pásu, odbočujících a připo-
jovacích pruhů na PK s rozhledovými poměry, 
pruhů, pásů a ploch ČSPH,

- zakreslení polohy objektů ČSPH včetně polohy 
nádrží, výdejních stojanů, parkovacích stání,   
stáčecího stání, základní kóty a popis,

- zakreslení obvodu staveniště,

- zakreslení polohy přeložek inženýrských sítí,

- vyznačení ochranných pásem,

3) katastrální mapa

- zákres trvalého a dočasného záboru ZPF, 
PUPFL a ostatních ploch,

4) vzorový příčný řez v měřítku 1:100 

- zakreslení šířkového uspořádání, řezy zdí, po-
lohy záchytných zařízení, schematicky od-
vodnění,

- návrh konstrukce vozovek a zpevněných 
ploch,

5) charakteristické příčné řezy, pokud je vyžaduje 
složitost území.

C.  Doklady o projednání dokumentace, viz 9.3.2.2.

D.  Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné doku-
mentační soubory potřebné pro získání stanovisek 
a vyjádření státních orgánů, viz 9.3.2.2.

9.3.2.7 Motely, motoresty, servisy

Výchozí specifické požadavky a podklady pro DÚR ob-
jektů  dopravních staveb jsou totožné s podklady uvede-
nými v čl. 9.3.1.7, s doplněním o ČSN 73 6101, ČSN 73 
6059, ČSN 73 6114 a TP 170.

Požadavky na obsah návrhu a dokumentace objektů  do-
pravních staveb DÚR těchto obslužných zařízení jsou 
podle 9.3.2.6 s výjimkou požadavků specifických pro
ČSPH.

Pokud jsou tato obslužná zařízení součástí odpočívky 
platí požadavky článku 9.3.2.4, navazují-li na parkoviště 
platí článek 9.3.2.5.

9.3.3 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 
 POVOLENÍ (DSP)

9.3.3.1 Všeobecně

Dokumentace pro stavební povolení určuje jak samostat-
nou stavbu obslužného zařízení, tak objekty obslužného 
zařízení v rámci jiné stavby, návrhem jejího prostorového 

řešení, členění, rozměrů a použitých konstrukcí, čímž 
vyjadřuje podmínky na její zhotovení. DSP je podkladem 
pro vydání stavebního povolení. 

9.3.3.2 Základní výchozí podklady a požadavky

9.3.3.3.1 Základní výchozí podklady pro návrh  
 všech druhů obslužných zařízení

a) dokumentace pro územní rozhodnutí;

b) rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky a poža-
davky státních orgánů a stavebního úřadu na rozsah 
DSP, které je nutno v DSP respektovat;

c) dopravně inženýrské údaje;

d) zaměření území včetně polohy inženýrských sítí;

e) geotechnický průzkum;

f) případně další průzkumy a podklady.

Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumen-
tace, jsou uvedeny v ZOP-D, příloha B.

9.3.3.3.2 Základní požadavky na návrh

a) respektovat příslušné normy, právní a technické před-
pisy (TKP PK, TP) a Oborový třídník konstrukcí 
a prací pozemních komunikací (OTSKP);

b) respektovat požadavky územního rozhodnutí 
a DÚR;

c) zhotovit výkres dopravního značení a dopravních za-
řízení;

d) splnění specifických požadavků objednatele, defino-
vaných v ZOP-D.

9.3.3.3 Základní náležitosti dokumentace

Základní požadavky na vypracování DSP a základní 
náležitosti DSP určují příslušné přílohy SDS-PK.

Pro DSP samostatné stavby obslužného zařízení se zpra-
covávají všechny požadované přílohy SDS-PK, odpoví-
dající rozsahu a složitosti projektovaného obslužného 
zařízení.

DSP obslužného zařízení, které je součástí stavby po-
zemní komunikace se zpracovává podle požadavků 
SDS-PK na písemnosti a výkresy objektů pozemních 
komunikací.

Pro ČSPH, motely, motoresty a servisy platí tyto poža-
davky pouze pro objekty dopravních staveb.
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13

9.3.3.4 Základní obsah dokumentace

A.  Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje,

2. Základní údaje o stavbě

- stručný popis rozsahu a obsahu stavby přísluš-
ného obslužného zařízení,

- předpokládaný průběh výstavby,

- charakteristika území a jeho dosavadní vy-
užití,

- způsob údržby ploch obslužného zařízení a li-
kvidace odpadků,

- opatření k odstranění nebo minimalizaci nega-
tivních účinků stavby na životní prostředí,

- celkový dopad stavby na životní prostředí 
a bezpečnost silničního provozu,

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- předchozí studie, pokud byla zpracována,

- schválená územně plánovací dokumentace, 
pokud existuje,

- schválená DÚR včetně územního rozhodnutí,

- mapové a další geodetické podklady, zaměření 
území,

- dopravní průzkum,

- geotechnický a hydrogeologický průzkum,

4. Členění stavby příslušného obslužného zařízení

- způsob číslování a značení,

- členění stavby na objekty,

5. Podmínky realizace

- věcné a časové vazby souvisejících staveb,

- uvažovaný průběh výstavby,

6. Přehled budoucích vlastníků jednotlivých objektů

- seznam známých a předpokládaných práv-
nických a fyzických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty,

- způsob užívání jednotlivých částí staveb,

7. Předávání částí stavby příslušného objektu obsluž-
ného zařízení do užívání

- možnosti postupného předávání částí stavby, 

- zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před 
dokončením celé stavby,

8. Stručný technický popis stavby

- podrobný popis je součástí technických zpráv 
objektů,

- umístění obslužného zařízení,

- rozsah a bilance zemních prací,

- příčné uspořádání,

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpev-
něných ploch,

- odvodnění,

- vybavení, 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a mě-
ření

- přehled zjištěných skutečností a jejich vliv na 
řešení stavby,

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, záto-
pová území a kulturní památky

- rozsah dotčení,

- způsob ochrany nebo úprav,

- vliv na stavebně technické řešení stavby,

11. Zásah stavby obslužného zařízení do území

- demolice staveb,

- kácení mimolesní zeleně,

- rozsah zemních prací a konečná úprava te-
rénu,

- ozelenění ploch,

- zásah do zemědělského půdního fondu nebo 
jiných pozemků,

- vyvolané přeložky a úpravy sítí technického 
vybavení,

12. Nároky stavby obslužného zařízení na zdroje a její 
potřeby

- určení a zdůvodnění nároků stavby na všechny 
druhy energií, telekomunikace a vodní hos-
podářství,

- druh, množství a nakládání s odpady, vznika-
jícími užíváním stavby,
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13. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní 
prostředí

- stavební a jiná opatření na minimalizaci nega-
tivních účinků na životní prostředí,

- ochrana krajiny od hluku, emisí z dopravy 
a vliv znečištěných vod, 

14. Obecné požadavky

- popis návrhu řešení z hlediska dodržení poža-
davků na bezpečnost silničního provozu, užit-
ných vlastností stavby a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.  Souhrnné řešení stavby příslušného obslužného za-
řízení

1. Celková (přehledná) situace stavby

- měřítko se volí na rozsahu stavby a poměrech 
území, obvykle 1:1000, 1:5000 se zakreslením 
polohy a popisem,

2. Situace stavby (koordinační) 

- měřítko závisí na složitosti stavby, obvykle 
intravilán 1:500, extravilán 1:1000,

- zakreslení předmětu územního rozhodnutí 
a jeho polohy na podkladu katastrální mapy,

- vyznačení hranic pozemků s jejich parcelními 
čísly,

- zakreslení existujících staveb, podzemních 
i nadzemních sítí technického vybavení,

- zakreslení stavby obslužného zařízení,

- zakreslení polohy přeložek inženýrských sítí,

- vyznačení ochranných pásem,

- zákres trvalého a dočasného záboru ZPF, 
PUPFL a ostatních ploch,

3. Geodetický koordinační výkres

- zákres os s vyznačením staničení a hlavních 
bodů komunikací, ploch a ostatních objektů,

- seznam souřadnic všech vyznačených bodů,

4. Bilance zemních prací

- bilance výkopů, násypů, ornice a podorničních 
vrstev celé stavby, 

5. Souhrnná vodohospodářská dokumentace

- všechny vodohospodářské objekty pro po-
souzení příslušným vodohospodářským or-
gánem, 

C.  Stavební část

1. Objekty obslužného zařízení PK

 a) technická zpráva

- identifikační údaje,

- stavebně technický popis včetně zdůvodnění,

- statické ověření rozhodujících dimenzí a prů-
řezů,

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně 
jejich užití v dokumentaci,

- vztahy obslužného zařízení k ostatním objek-
tům stavby,

- návrh zpevněných ploch podle TP 170,

- zásady odvodnění, oddělení čistých a znečiš-
těných vod,

- návrh svislého a vodorovného dopravního 
značení,

- návrh provizorního dopravního značení v prů-
běhu výstavby,

- požadavky na postup výstavby,

 b) situace

- není nutno dokládat s odvoláním na koordi-
nační situaci,

 c) podélný profil

- zhotovuje se v délkovém měřítku situace a výš-
kovém měřítku s desetinásobným převýšením 
pouze u komunikací,

 d) vzorový příčný řez

- vykreslí se pro charakteristické úseky stavby 
v měřítku 1:50, případně 1:100 s ohledem na 
šířku silniční koruny,

- zakreslí se druhy zpevnění příkopů, bezpeč-
nostního zařízení, oplocení, zdí a dalších ty-
pických detailů,

 e) charakteristické příčné řezy

- zobrazí začlenění stavby do terénu v charak-
teristických místech v příčném, případně po-
délném směru, 

2. Objekty osvětlení obslužného zařízení PK
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- obsah dokumentace musí odpovídat poža-
davkům příslušných předpisů a následných 
správců objektů a ustanovením kapitoly 15 
TKP,

3. Objekty odvodnění obslužného zařízení PK

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

4. Ostatní objekty obslužného zařízení PK.

D.  Technologická část.

E.  Organizace výstavby

- zpracuje se pro celou stavbu v rozsahu podle SDS 
PK.

F.  Dokladová část

V této části se uvede:

1. Seznam všech dokladů z jednání v průběhu zpracování 
dokumentace,

2. Souvisící dokumentace, podklady a průzkumy:

- záborový elaborát,

- projekt nakládání s odpady z výstavby,

- geodetická dokumentace,

- vytyčení objektů stavby,

- vytyčení obvodu staveniště,

- projekt bodů vytyčovací sítě,

- ekologická studie,

- dotčená mimolesní zeleň,

- průzkumy.

9.3.3.5 Stanovení stavebních nákladů

Stanovení stavebních nákladů se v DSP provádí v případě, 
že objednatel tento požadavek zahrne do ZOP-D.

Rozpočet se zpracuje na základě soupisu prací podle 
OTSKP. Podrobnost rozpočtu určí objednatel počtem 
míst číselného kódu položek OTSKP.

9.3.4   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 STAVBY (ZDS)

Základní požadavky, podklady a obsah ZDS jsou uve-
deny v SDS-PK kapitole 6 a v TKP-D kapitole 1 a určeny 
v ZOP-D, přílohy A, B. 

Podle SDS-PK má Zadávací dokumentace stavby PK 
obsahovat:

1. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;

2. Obchodní podmínky;

3. Zadávací výkresy stavby (ZVS);

4. Technické kvalitativní podmínky (TKP a ZTKP);

5. Soupis prací (SP)

Je-li předmětem zhotovení dokumentace jen část ZDS, tj. 
Vybrané dokumenty ZDS (VD-ZDS), vypracují se:

- zadávací výkresy stavby (ZVS),

- zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 
(ZTKP),

- soupis prací (SP).

9.3.4.1 Zadávací výkresy stavby (ZVS)

Při zpracování ZVS se musí dodržet návrh stavby z DSP, 
na kterou bylo vydáno stavební povolení a případné pod-
mínky stavebního povolení. ZVS jsou určeny pro zhoto-
vení stavby, kterou musí jednoznačně určovat z hlediska 
provedení prací a k sestavení soupisu prací.

Zhotovení ZVS obsahuje Zadávací výkresy stavby (ZVS) 
a Dokumentaci k ZVS.

9.3.4.1.1 Výchozí podklady ZVS

a) dokumentace pro stavební povolení;

b) stavební povolení a jeho podmínky;

c) ZOP-D;

d) ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednate-
lem);

e) případné dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné 
objednatelem;

f) další požadavky a podklady objednatele obsažené 
v ZOP-D.

9.3.4.1.2 Požadavky ZVS

a) zhotovitel dokumentace doplní DSP podle podmínek 
stavebního povolení;

b) zhotovitel dokumentace vypracuje ZVS tak, aby podle 
ní bylo možné provedení zhotovovacích prací stavby 
a sestavení soupisu prací podle OTSKP; 

c) zhotovitel dokumentace vypracuje Dokumentaci 
k ZVS, která obsahuje převážně písemné dokumenty 
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(např.zdůvodnění, statické výpočty, doklady, apod.), 
určené pouze pro objednatele ZVS.

9.3.4.1.3 Základní členění ZVS

Základní členění ZVS vychází z DSP včetně objektů a 
úseků a obsahuje tyto části:

A. Souhrnné řešení

B. Stavební část

C. Technologická část

U jednoduchých staveb lze přílohy Souhrnného řešení 
zařadit do stavební části.

V případě, že stavba nemá technologické soubory, vy-
pracuje se pouze výkresová část s názvem:  Zadávací 
výkresy stavby.

Souhrnné řešení obsahuje přílohy DSP doplněné o při-
pomínky stavebního povolení. Jsou to zejména:

- celková situace stavby (přehledná),

- situace stavby (koordinační),

- bilance zemních prací,

- geodetické podklady,

- organizace výstavby.

Stavební část obsahuje objekty z DSP. Jednotlivé výkresy 
objektů se doplní o:

- podmínky stavebního povolení,

- detaily, určující konstrukční prvky nebo části,

- požadavky na funkci a jakost výrobků,

- podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů.

Svazky výkresů ZVS do nichž jsou výkresy sdružovány, 
musírespektovat členění stavby na objekty podle DSP. 
Podrobné údaje a požadavky jsou uvedeny v TKP-D 
kap. 1.

Dokumentace k ZVS není součástí zadávací dokumen-
tace stavby, ale je  nedílnou součástí zakázky na zhoto-
vení ZVS. Je určena pro objednatele ZVS.

Do této dokumentace se zařazují zejména:

- zdůvodnění návrhů úprav DSP, požadované podmín-
kami stavebního povolení,

- statické, hydrotechnické a další výpočty,

- vysvětlující informace a zdůvodnění pro objedna-
tele.

9.3.4.2 Zvláštní technické kvalitativní  
 podmínky (ZTKP)

ZTKP upravují nebo doplňují podmínky uvedené 
v TKP.

9.3.4.2.1 Výchozí podklady

a) Technické kvalitativní podmínky (TKP-D, TKP), vy-
dané a schválené MD ČR;

b) požadavky na vypracování ZTKP, uvedené objedna-
telem v ZOP-D, příloha A.

9.3.4.2.2 Požadavky

a) zhotovitel dokumentace vypracuje ZTKP v souladu 
s metodikou, uvedenou v TKP kapitola 1 příloha 
č. 8

9.3.4.3 Soupis prací (SP)

Soupis prací stavby se sestaví s použitím Oborového 
třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací.

9.3.4.3.1 Výchozí podklady

a) stavebně technické řešení stavby, určené ZVS, TKP 
a ZTKP;

b) požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem míst, kte-
rou určí objednatel v ZOP-D, příloha A.

9.3.4.3.2 Požadavky

a) zhotovitel dokumentace vypracuje soupis prací (SP) 
podle metodického pokynu na sestavení a užití SP 
(část II-OTSKP) v podrobnosti, členění, formě a pří-
padných alternativách požadovaných objednatelem;

b) v případě požadavku vypracuje zhotovitel dokumen-
tace jednu cenově oceněnou soupravu pro objedna-
tele.

9.3.5  REALIZAČNÍ DOKUMENTACE  
 STAVBY (RDS)

Realizační dokumentace je součástí dodávky stavby. 
Obvykle ji zajišťuje zhotovitel stavby v rámci zhotovení 
stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních potřeb 
a požadavků zadavatele/objednatele stavby uvedených 
v ZDS. Předkládá ji objednateli (správci stavby) k od-
souhlasení. 

Vypracování RDS musí dodržovat návrh stavby podle 
ZDS/DSP. V případě nezbytných a objednatelem od-
souhlasených změn sepostupuje v souladu s obchodními 
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podmínkami staveb PK a u ŘSD také se Směrnicí GŘ č. 
10/2004 Změny stavby.

9.3.5.1 Výchozí podklady

a) základní výchozí podklad RDS je ZDS;

b) požadavky na vypracování RDS určují SDS PK, 
TKP-D a TKP, vydané a schválené MD ČR.

9.3.5.2 Obsah RDS objektů obslužných zařízení:

1. Technická zpráva

- vyklízení staveniště,

- zemní práce, sanace,

- zpevněné plochy,

- odvodnění ploch, 

- osvětlení,

- vybavení,

- zdi, oplocení,

2. Výkresy

a) Situace v rozsahu situace ZDS doplněné o potřebné 
podrobnosti (např. projektové vrstevnice);

b) Podélné řezy pruhů a pásů doplněné o všechny 
příčné řezy, prostupy komunikací, odvodnění a 
bezpečnostní zařízení;

c) Vzorové příčné řezy 1:50 doplněné o konstrukční 
detaily, sanace podloží, ochrana svahů zemního 
tělesa, odvodnění a bezpečnostní zařízení;

d) Příčné řezy ploch 1:100 musí zachytit všechny 
změny typického uspořádání; 

e) Výkresy propustků, zdí, odvodňovacích zařízení, 
osvětlení, oplocení, osazení dopravních značek a 
bezpečnostního zařízení se zpracují pro konkrétní 
výrobky;

f) Dopravní značení trvalé i dočasné s uvedením pří-
slušných výrobků, detailů pro osazení a technolo-
gie vodorovného značení;

g) Vytyčovací výkres objektu.

9.3.6 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO  
 PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby. 
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumen-
továny všechny změny stavby oproti DSP, ZVS popř. 

RDS. Přitom se postupuje podle kapitoly 9 Směrnice 
pro dokumentaci staveb.

Při převzetí prací předá zhotovitel stavby objednateli/
správci stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy 
s vyznačenými změnami a související dokumenty.

Obsah písemné části DSPS určí zadavatel/objednatel 
stavby po projednání s majetkovým správcem přísluš-
ného obslužného zařízení.

Jestliže změny stavby v průběhu jejího zhotovení jsou 
malé, je možné provést opravy na výkresech sloužících 
pro zhotovení stavby (DSP, ZVS, případně RDS), DSPS 
je souborem opravených výkresů. Pokud je změn stavby 
mnoho a nebo zadavatel/objednatel stavby rozhodne, vy-
pracuje se soubor nových výkresů, které zobrazují sku-
tečné zhotovení stavby. Součástí DSPS je soubor doku-
mentů, které je třeba zachovat po dobu životnosti stavby, 
jsou to zejména statické výpočty, hydrotechnické výpo-
čty, montážní a demontážní pokyny a provozní řády.

9.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ 
 DOKUMENTACE

9.4.1 Kontrola dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zhotovitel dokumentace 
zajistí řízení jakosti při zhotovení dokumentace stavby 
v souladu s požadavky oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D 
a jeho kontrolní systém zajistí ustanovení oddílu 1.13 
kapitoly 1 TKP-D. 

9.4.2 Projednání dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel doku-
mentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14 
kapitoly 1 TKP-D. 

9.5  ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ A  
 PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

9.5.1 Odsouhlasení dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odsouhlasení 
dokumentace podle oddílu 1.15 kapitoly 1 TKP-D. 

9.5.2 Předání a převzetí dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a pře-
vzetí dokumentace podle ustanovení oddílu 1.16 kapitoly 
1 TKP-D.

9.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Do seznamů norem a předpisů dále uvedených, jsou 
zařazeny ty dokumenty, které mají přímou souvislost 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



18

s navrhováním obslužných zařízení PK. Kromě těchto, 
v pododdílech 9.6.1 a 9.6.2 uvedených norem a předpisů, 
platí pro navrhování i normy a předpisy, uvedené v těchto 
normách jako citované a souvisící.

Normy a předpisy platné pro návrh prostorového uspo-
řádání, zemního tělesa, vozovek a krajnic, odvodnění, 
vybavení PK, cizích zařízení a řešení účinků stavby na 
životní prostředí, jsou uvedeny v kapitolách 2, 3, 4, 5, 8, 
10 a 11 TKP-D.

Platnost technických norem , předpisů a podkladů uve-
dených v dokumentaci je k datu vydání zadávací doku-
mentace na zhotovení dokumentace. Platnost v případě 
jejich pozdějších změn je uvedena v oddílu 1.3 kapitoly 
1 TKP-D.

9.6.1  TECHNICKÉ NORMY

Označení Název    
 

ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací  
    

ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic   
   

ČSN 65 0202   Plnění a stáčení, výdejní čerpací 
stanice    
 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technic-
kého vybavení    

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy sil-
ničních vozidel   
 

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vo-
zidel      

ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot  
  

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 
     

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic  
     

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silnič-
ních komunikacích   

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
     

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. 
Základní ustanovení pro navrho-
vání 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek
až 73 6131-3 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů  
    

ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tram-
vajové zastávky, přestupní uzly  
a stanoviště: 

Část 1: Navrhování zastávek

Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

9.6.2  TECHNICKÉ PŘEDPISY  
 A PODKLADY

Technické podmínky

TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
PK     

TP 66    Zásady pro označování pracovních 
míst na PK   

TP 83    Odvodnění pozemních komuni-
kací     

TP 99 Vysazování a ošetřování silniční 
vegetace    

TP 100  Zásady pro orientační dopravní 
značení na PK    

TP 142  Parkovací zařízení   
    

TP 153  Zpevněná travnatá parkoviště  
   

TP 169  Zásady pro označování doprav-
ních situací na PK 

TP 170  Navrhování vozovek pozemních 
komunikací    

Vzorové listy staveb pozemních komunikací

VL 1 Vozovky a krajnice 
VL 2 Silniční těleso 
VL 2.2  Odvodnění  
VL3 Křižovatky  

Podklady
DST Navrhování staveb pro samostatný 

a bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých

OTSKP  Oborový třídník stavebních kon-
strukcí a prací staveb PK

SDS PK  Směrnice pro dokumentaci staveb 
PK

TKP-D PK  Technické kvalitativní podmínky 
pro dokumentaci staveb PK

OP-D Obchodní podmínky pro zeměmě-
řičské a průzkumné práce a doku-
mentaci staveb PK

9.6.3 PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákony a vyhlášky, jejichž ustanovení platí pro navr-
hování obslužných zařízení, jsou uvedeny v pododdílu 
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1.3.1 kapitoly 1 TKP-D a v seznamu v pododdílu 1.17.3 
kapitoly 1 TKP-D ve znění pozdějších předpisů.

Důležité právní předpisy pro kapitolu 9

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komuni-
kacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o po-
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ve znění poz-
dějších předpisů
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