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2.1 ÚVOD

Požadavky na zajištění jakosti projektových, případně
průzkumných prací jsou určeny Systémem jakosti
v oboru pozemních komunikací (SJ-PKJ – Metodický
pokyn č. j. 20840/01-120: Část II/1 Projektová práce
a Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce, ve znění
změn, úplné znění Věstník dopravy 14-15/2005.

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále
jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky
a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně.
Použití kapitoly 2 je možné pouze spolu s kapitolou 1Všeobecně.

Části dokumentace PK touto kapitolou neřešené, jsou
předmětem kapitol 3 až 11 TKP-D.

TKP-D jsou vydány v tištěné formě (MD ČR) a na elektronickém nosiči CD ROM (ČKAIT). V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.
Dále platí i všechny základní a odvozené pojmy v oboru
silnic a dálnic, místních a účelových komunikací a křižovatek, které jsou obsaženy v normách ČSN 73 6100,
ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6108, ČSN 73 6109,
ČSN 73 6110 a v dalších předpisech uvedených v článku
2.6.2.

2.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA NÁVRH
2.2.1 Všeobecně
Základní požadavky na návrh umístění a prostorového
uspořádání PK jsou obecně platné pro všechny stupně
dokumentace.

Pozemní komunikací (dále jen PK) se rozumí dopravní
cesta podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Dokumentace stavby PK musí být v souladu se Směrnicí
pro dokumentaci staveb PK (dále jen SDS-PK), ZOP-D,
ZTKP-D a kapitolou 1 TKP-D.

Předmětem této kapitoly jsou technické kvalitativní
podmínky pro návrh umístění a prostorového uspořádání PK. Jsou zde zahrnuty požadavky a podmínky pro
zpracování textových, výkresových, výpočtových příp.
dalších příloh dokumentace, pořizované pro novostavby
a změny staveb (rekonstrukce, modernizace) a případně
opravy všech druhů PK ve všech stupních dokumentace.

Kategorizace PK a návrh dokumentace stavby musí
splňovat požadavky a podmínky zákona č. 13/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Pozemní komunikace musí splňovat požadavky vyplývající z ochrany přírody a krajiny a ochrany památek,
posouzení vlivu staveb na životní prostředí a území
Natury 2000, zejména musí být v souladu s platnými
zněními zákonů č. 17/1992 Sb., č. 100/2001 Sb. ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., č. 114/1992 Sb., č. 20/1966 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů i dalšími požadavky uvedenými v kapitole č. 11 TKP-D.

Po stránce technické se kapitola 2 TKP-D týká silnic,
dálnic, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací, jejich prostorového uspořádání,
směrového a výškového vedení trasy, volby návrhových
prvků, rozmístění, druhu a typu křižovatek a usměrnění
dopravy, při respektování návrhových období, etapovosti výstavby, i návrhových intenzit dopravních proudů
vozidel, chodců a cyklistů.

Navrhované PK musí splňovat i další podmínky a požadavky, uvedené v územním rozhodnutí o umístění
stavby a ve stavebním povolení.

Kapitola 2 TKP-D řeší dále problematiku začlenění PK
do krajiny a prostředí s event. nutnými opatřeními ve
prospěch zajištění potřebné kvality životního a přírodního prostředí. Přitom je nutno vycházet z příslušných
zákonů a předpisů s uplatňováním vhodných technických a organizačních způsobů řešení.

Návrhové prvky a jejich parametry musí být v souladu
s požadavky ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6108,
ČSN 73 6109, ČSN 73 6110 a s dalšími příslušnými
zákony, vyhláškami, ČSN, technickými podmínkami
a dalšími technickými předpisy.

V případě, že předmět řešení této kapitoly jmenovitě
neurčuje požadavky na řešení stavby nebo je nutno
požadavky kapitoly doplnit či upřesnit, jsou potřebné
podmínky a požadavky objednatele na zpracování
dokumentace uvedeny ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro dokumentaci stavby PK (dále
jen ZTKP-D).

Speciﬁcké požadavky objednatele na návrh dokumentace PK uvádějí ZOP-D nebo ZTKP-D a jsou to zejména
tyto údaje:
- stanovení požadované návrhové kategorie silnice
a dálnice a pro místní komunikace funkční skupiny
a typy příčného uspořádání. Návrhová kategorie má
být v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. a II. tř.
schválené ústředním úřadem státní správy ve věcech
dopravy;
- určení požadovaného stupně dokumentace navrhované PK s udáním upřesňujících a doplňujících
požadavků ke skladbě a obsahu příloh a stanovení
návrhového období s event. zdůvodněním, pokud
není shodné s obdobím dle příslušné ČSN;

Dokumentace PK ve stupni studie má být - pokud je to
z hlediska územních, ekologických, technických, ekonomických nebo jiných podmínek účelné - zpracována
ve více alternativách, včetně komplexního posouzení
jednotlivých řešení a doporučení optimálního řešení.
V ostatních stupních dokumentace se zpracuje již jen řešení výsledné, pokud Zvláštní obchodní podmínky pro
zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby
PK (dále jen ZOP-D) nebo ZTKP-D nestanoví jinak.
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Výhledové intenzity dopravy a dopravních proudů vozidel nesmějí překročit úrovňové intenzity. Výpočet úrovňových intenzit se provádí podle přílohy A ČSN 73 6101.
Návrh silniční a dálniční trasy musí být proveden při
použití trasovacích zásad pro docílení příznivého estetického účinku trasy a bezpečného provozu na komunikaci.

stanovení výchozího a konečného bodu navrhované
trasy, event. požadavku na umístění osy ve zvlášť
významných proﬁlech trasy;
stanovení návrhového období vozovek PK se provede dle TP 170 ve shodě s ČSN 73 6101 a ČSN
73 6110 Pro dálnice, silnice a místní komunikace
jsou délky návrhových období závazné. Tato návrhová období se použijí i pro veřejně přístupné
účelové komunikace, pokud objednatel nestanoví
v ZOP-D nebo ZTKP-D jinak;
stanovení požadavku na etapový průběh výstavby
(z důvodů ekonomických, technických a provozních);
zpracování studie stavby v alternativních a variantních řešeních s jejich posouzením, vyhodnocením
a s doporučením nejvýhodnějšího řešení, z hlediska
technického, bezpečnosti dopravy a hospodárnosti;
případně další doplňující údaje a upřesňující požadavky objednatele na řešení dokumentace stavby.

Návrh silniční a dálniční trasy musí mít vždy v potřebné
relaci své základní funkce: dopravní a dopravně technickou.
Při návrhu trasy silnice a dálnice je třeba vzít zřetel na
případné budoucí umístění křižovatek, odpočívek, mostních a všech dalších objektů.
Průjezdní úseky silnic územím obcí se navrhují v souladu s ČSN 73 6110.
Průjezdní úseky dálnic, rychlostních silnic a přechové
úseky D/RS a MK A(B) se navrhují podle ČNR 736110.

Pro zpracování dokumentace PK jsou potřebné další
podklady, kromě podkladů uvedených v odstavci 2.3
této kapitoly, zejména:

Jestliže součástí stavby silnice nebo dálnice jsou přeložky nebo návrh nových polních a lesních cest, postupuje se ve shodě s ustanoveními ČSN 73 6108 a ČSN
73 6109 a s požadavky majitele (správce) těchto PK.

a) výchozí a výhledová intenzita dopravy;
b) předchozí dokumentace předmětné PK všech stupňů,
včetně územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace dotčeného území;

2.2.1.2 Požadavky na návrh místních komunikací

ca) pro dálnice, silnice a místní komunikace:
- podklady a dokumentace podle zákona č. 100/2001
Sb., viz kapitola č. 11 TKP-D;

Návrh místních komunikací musí být sladěn s plánovanou koordinací území a musí zajistit vazbu na sousední
silniční síť.

cb) ostatní podklady (pokud jsou potřebné):
- mapové zákresy nadregionálního, regionálního
i místního systému ekologické stability území
(ÚSES), včetně výhledu;
- mapové zákresy bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) a příslušných tříd ochrany zemědělského půdního fondu;
- lesní hospodářské plány (LHP) se všemi potřebnými
kvalitativními a kvantitativními ukazateli o stavu
lesa;
- podklady, týkající se existence chráněných území
a ochranných pásem (viz kapitola 1 TKP-D), v nichž
je podle zvláštních předpisů omezena nebo odborně
řízena lidská činnost (ochrana přírody, kulturních
památek, akumulace vod a vodních zdrojů, všech
druhů technické infrastruktury a případně další, vyskytující se v zájmovém území řešené PK).

Při řešení místních komunikací je nutné vyváženě sladit potřeby všech druhů dopravy, tj. hromadné osobní
dopravy, motorové dopravy a dopravních proudů
chodců a cyklistů, s ohledem na jejich priority a intenzity. Základní prioritou je bezpečnost dopravy zejména
chodců a cyklistů a přednost hromadné dopravy před
motorovou dopravou.
Na místních komunikacích se musí sladit potřeby všech
účastníků silniční dopravy, tj. vozidel, chodců a cyklistů,
ve vztahu k funkční skupině příslušné MK.
Trasa místní komunikace se řeší v souladu s obdobím
životnosti přilehlé zástavby, tj. 80 - 100 let. Návrhové
období rekonstrukce z hlediska funkční skupiny a typu
příčného uspořádání se uvažuje nejméně 30 let.
Jízdní pásy a pruhy místních komunikací (kromě obslužných komunikací) se navrhnou na intenzitu špičkové
hodiny stanovené přepočtem podle denního rozdělení
intenzit.

cc) další potřebné podklady.
Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace, jsou uvedeny v ZOP-D. Ostatní podklady zajistí
zhotovitel dokumentace.

Výkonnost mezikřižovatkových úseků místních komunikací se posoudí podle ČSN 73 6110.

2.2.1.1 Požadavky na návrh silnic a dálnic

Úrovňové intenzity dopravních proudů se určí podle kapitoly 17. ČSN 73 6110.

Silnice a dálnice se navrhnou, popř. posoudí na výhledovou padesátirázovou intenzitu, uvažovanou pro 20.
rok po uvedení do provozu. Potřeba dalších jízdních
pruhů se uvažuje v období 30 roků po uvedení silnice
nebo dálnice do provozu.

Místní komunikace se v příčném uspořádání navrhnou
typem, který uspokojuje dopravní potřeby v rámci prostoru, který je k dispozici.
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Místní komunikace se navrhují v prostoru místní komunikace, která se skládá z hlavního dopravního prostoru a přidružených dopravních prostorů a které jsou
deﬁnovány v ČSN 73 6110. Prostor místní komunikace
v zastaveném území je obvykle vymezen stavebními
čarami a v území nezastavěném vnějším okrajem tělesa
místní komunikace. Příčné uspořádání prostoru místní
komunikace musí odpovídat jeho funkci a požadované
výkonnosti a utváří se sestavením skladebních prvků
určených ČSN 73 6110.

Návrhové období vozovek veřejně přístupných účelových komunikací se stanoví obvykle podle TP 170, ČSN
73 6101, ČSN 73 6108, ČSN 73 6109 a ČSN 73 6110.
Protože pro účelové komunikace nejsou TP 170 závazné,
musí jejich použití nebo použití odlišných délek návrhového období vozovek stanovit nebo odsouhlasit objednatel dokumentace.
Zjišťování a porovnání výhledových a úrovňových intenzit se běžně při návrhu účelových komunikací neprovádí.
Výjimkou je připojení velkých obchodních zařízení
nebo jiných dopravně významných objektů, které se posuzují na kapacitu.

2.2.1.3 Požadavky na návrh křižovatek
Základní podmínky řešení křižovatek jsou dány požadavky na bezpečné a plynulé vedení dopravních proudů
křižovatkou a to jak dopravy motorové, tak i dopravy
cyklistické a chodců.

2.2.2 Umístění pozemních komunikací
2.2.2.1 Všeobecné zásady

Podkladem pro návrh křižovatky jsou intenzity křižovatkových pohybů, které se uvažují pro návrhové období
20 let od uvedení křižovatky do provozu nebo pro jiný
rok návrhového období s vyšší intenzitou. Objekty
a zemní těleso se zpravidla navrhují na delší návrhové
období než 20 let. Potřeba rozšíření křižovatky, zejména
počet jízdních pruhů, je nutno ověřit na období 30 let
(nestanoví-li příslušný silniční správní úřad jinak).

Umístění PK se řeší v závislosti na potřebách dopravy,
podmínkách a charakteru širšího zájmového území,
jeho morfologických, geotechnických, hydrologických,
klimatických, ekologických, ekonomických, urbanistických a dalších hledisek a limitů.
Vhodným začleněním trasy PK do terénu se zajišťují
nejmenší poškození kvality životního a přírodního prostředí a optimalizace objemu zemních prací.
Trasa PK musí splňovat vedle technických, dopravních,
ekologických a ekonomických hledisek i požadavky na
estetiku stavby. Při návrhu trasy PK je nutno přihlédnout k důsledkům jejího umístění na potřebu zřízení a/
nebo řešení významných prvků (objektů) stavby (mosty,
zdi, odpočívky apod.).

Kapacita řízených i neřízených křižovatek se posoudí
podle ČSN 73 6102.
Řešení křižovatky musí vycházet z výhledové intenzity a skladby průběžných a odbočujících dopravních
proudů, z určujících návrhových kategorií a funkčních
skupin křižujících se komunikací, vzdáleností sousedních křižovatek, konﬁgurace území, hustoty, charakteru
a funkce zástavby území.

Umístění PK do terénu musí umožnit dosažení dostatečných rozhledových vzdáleností i užití optimálních parametrů návrhových prvků, nutných k zajištění podmínek
pro bezpečný silniční provoz.

Etapové řešení křižovatek, je-li požadováno v ZOP-D,
musí být navrženo s ohledem na konečné řešení, včetně
řešení mimoúrovňového.

Zhotovitel dokumentace PK musí navrhnout prostorové
umístění trasy tak, aby mohl být minimalizován zábor,
zejména kvalitní zemědělské půdy s přihlédnutím na její
klasiﬁkaci dle bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd její ochrany. Při ochraně lesní půdy musí být
brán zřetel na výsledky a závěry lesních hospodářských
plánů. Vždy se dbá na vhodné hospodářské využití zbývajících ploch po záboru.

Pokud výchozí intenzita dopravních proudů na křižovatce není součástí podkladů, zjistí ji zhotovitel křižovatkovým sčítáním (pro rekonstrukci křižovatky). Pro novostavbu křižovatky se odvodí výchozí intenzita z výsledků
směrového průzkumu zájmového území křižovatky nebo
se stanoví z modelového výpočtu dopravních vztahů.
Řešení křižovatky musí vykazovat její rozpoznatelnost
a jednoznačnou srozumitelnost organizace dopravy, zajištěnou příčným uspořádáním, parametry směrových
i výškových návrhových prvků a dopravním značením.
Návrh vhodného druhu, typu, vzoru a usměrnění dopravních proudů křižovatky musí odpovídat ustanovení
ČSN 73 6102.

Při umístění PK do území je nutno zajistit vazbu trasy
na systém dopravní obsluhy území a na dopravně vyšší
komunikační síť.
Pokud není možno řešit dostatečnou ochranu životního
a přírodního prostředí vhodným umístěním PK do krajiny, je nutno zajistit dodržení příslušných zákonů a jiných profesních předpisů odpovídajícími technickými
a organizačními opatřeními.

2.2.1.4 Požadavky na návrh účelových komunikací
Účelové komunikace, které jsou rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu veřejně přístupné, se
navrhnou v nezastavěném území s přiměřeným použitím ustanovení ČSN 73 6101, s použitím ČSN 73 6108,
ČSN 73 6109 a v intravilánu s přiměřeným použitím
ČSN 73 6110.

2.2.2.2 Umístění silnic a dálnic
Trasy silnic a dálnic musí být pro řidiče lehce pochopitelné, předvídatelné a nemají být jednotvárné (snižování
pozornosti).
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V topograﬁcky přibližně stejných úsecích se navrhnou
pro silniční i dálniční trasu homogenní jízdní podmínky. Při změně charakteru území se provede přechod
k jiným parametrům návrhových prvků postupně, při
respektování zásad jejich návaznosti.
Na silnici nebo dálnici nemá docházet v délce zrakové
koncentrace řidiče ke ztrátě průběhu trasy. Vzdálenost
zrakové koncentrace řidiče představuje minimálně
délku, kterou lze projet během cca 20 sekund.

Umístění křižovatky je nutno volit v návaznosti na směrové a výškové vedení křižujících se PK. Křižovatka se
nesmí volit v místě, kde velikost a délka klesání před
křižovatkou neumožňuje těžkým nákladním vozidlům
bezpečné zastavení.
Nevhodné umístění křižovatky je ve vypuklém zaoblení
nivelety, na vnitřní straně směrového oblouku (styková
křižovatka) nebo v úseku se zvětšením počtu jízdních
pruhů ve stoupání/klesání.

Navržená trasa nemá v průběhu návrhového období morálně zastarat. Nemá ztratit možnost přizpůsobení měnícím se výhledovým dopravním vztahům a intenzitám
i vyvíjejícím se podmínkám dotčeného území.

Vhodné umístění křižovatky je ve vydutém oblouku
nivelety, nebo na vnější straně směrového oblouku
a v přímé.
Křižovatka musí být zřetelně viditelná z větší vzdálenosti, zejména při vyšších jízdních rychlostech.
Řešení křižovatky na místní komunikaci musí preferovat provoz hromadné dopravy (např. směrovými
parametry, signálními plány světelně signalizačního
zařízení) a umožnění bezpečného přecházení chodců
a přejezdu cyklistů přes paprsky křižovatky apod.

2.2.2.3 Umístění místních komunikací
Výchozím podkladem pro umístění místní komunikace je schválený územní plán obce, který určuje síť
a funkční skupinu místních komunikací.
Pro místní komunikace je důležité zajištění vzájemných
vazeb druhů dopravy včetně hromadné a dobrá časová
dostupnost k místním nebo regionálním sídelním centrům.

2.2.2.5 Umístění účelových komunikací
Návrh umístění polních a lesních cest se provede podle
ČSN 73 6108 a ČSN 73 6109 a přihlédne se k organizaci
a členění zemědělských a lesních pozemků. Při návrhu
polních a lesních cest se má v maximální míře využívat
stávajících cest a šetřit půdní fond a pozemky plnící
funkci lesa.

Návrh místní komunikace musí reagovat na charakter
a funkci místní zástavby a na intenzitu a skladbu dopravy segregováním jednotlivých druhů doprav nebo
slučování různých druhů doprav do společného prostoru
MK s přihlédnutím k dopravnímu významu místní komunikace. Zpravidla se oddělují:
a) motorová doprava od pěší a cyklistické;
b) hromadná doprava od individuální;
c) průjezdní doprava od dopravy místní.

Poloha ostatních účelových komunikací se navrhne
tak, aby zajišťovaly potřebné dopravní spojení předmětných prostorů a objektů na síť silnic nebo místních
komunikací, případně na jiné účelové komunikace. Pro
návrh jejich umístění platí přiměřeně zásady podle ČSN
73 6101 a ČSN 73 6110.

Slučování různých druhů dopravy do společného dopravního prostoru se navrhuje zejména při utváření pěších a obytných zón a při navrhování společných stezek
pro chodce a cyklisty (viz ČSN 73 6110).

2.2.3 Prostorové uspořádání pozemních
komunikací

Rychlostní a sběrné místní komunikace se musí začlenit
do městského prostředí tak, aby se navrhovaná komunikace nestala v organizmu města předělem a nevhodně
neovlivňovala funkci jeho urbanistických celků.

2.2.3.1 Všeobecně
Návrhové kategorie a typy příčného uspořádání PK
udávají pro rozhodující návrhové prvky PK požadované
limity.

Místní komunikace musí být navržena směrově i výškově tak, aby minimalizovala negativní ovlivnění zastavěného území hlukem a exhalacemi. K ochraně životního prostředí se má využít vysazení ochranné zeleně
a jiných technických prostředků (např. návrh vhodného
krytu vozovky, zklidnění dopravy).

Při volbě parametrů návrhových prvků komunikace se
musí vycházet z hodnocení stavby určené technickými,
dopravními a ekonomickými charakteristikami, socioekonomickými účinky a vlivy na životní a přírodní
prostředí.

2.2.2.4 Umístění křižovatek

Pro snížení investičních nákladů při zachování srovnatelné technické úrovně stavby, může zhotovitel dokumentace užít limitních návrhových parametrů s tím, že
se nesmí kombinovat více těchto prvků. Toto opatření
nesmí mít negativní vliv na estetiku stavby a na bezpečnost silničního provozu.

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi křižovatkami jsou
určeny u dálnic, rychlostních silnic a silnic ve vazbě na
návrhové rychlosti podle ČSN 73 6101 a u místních komunikací v souladu s jejich funkčními skupinami podle
ČSN 73 6110. Zásady pro umístění křižovatek uvádí
ČSN 73 6102.

Harmonickým návrhem užitých parametrů návrhových
prvků (zejména v jejich prostorové posloupnosti) při-
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spěje zhotovitel dokumentace k estetice navržené trasy
a zajistí plynulost trasy, vyváženost hodnot poloměrů
směrových oblouků, vzájemný vztah délek přímých
s délkami oblouků apod., což je potřebné pro vytvoření
podmínek bezpečného provozu.
V návrhu dokumentace PK se musí volit situování a parametry návrhových prvků v souladu se zásadami prostorové koordinace směrového a výškového vedení trasy.
Prostorové uspořádání návrhu PK a rozhledových vzdáleností (podle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110) se musí
přezkoušet z hlediska dostatečnosti rozhledových polí
křižovatek a rozhledových vzdáleností pro zastavení
a předjíždění, nejen ve směrovém, ale i ve výškovém
řešení návrhu.

d) vyhovoval dostupným pozemkům;
e) splňoval požadavky speciﬁckých problémů zastavěného území.
Směrové a výškové poměry se navrhnou v souladu s limity návrhových prvků určených ČSN 73 6110.

2.2.3.4 Prostorové uspořádání křižovatek
Směrové, výškové i šířkové parametry návrhových
prvků jízdních pruhů, řadicích, odbočovacích a připojovacích pruhů, průpletových úseků, rozhledových délek,
dopravních ostrůvků a dalších křižovatkových prvků, se
řeší podle ČSN 73 6102.
Návrh druhu, typu, vzoru a stupně usměrnění dopravy křižovatky se provede ve shodě s požadavky
ČSN 73 6102 a s přihlédnutím k řešení uvedeným ve
Vzorových listech VL 3 - Křižovatky. Počet průběžných
jízdních pruhů v křižovatce odpovídá počtu jízdních
pruhů před a za křižovatkou. Pokud je nutno počet průběžných jízdních pruhů upravit, provádí se to v souladu
s ČSN 73 6102.
Poloměry směrových oblouků a dostředné klopení křižovatkových větví musí umožňovat rychlost odbočování
nebo připojování podle ČSN 73 6102.

2.2.3.2 Prostorové uspořádání silnic a dálnic
Parametry návrhových prvků a základní prostorové
uspořádání silnic a dálnic se určí podle návrhové kategorie, směrodatné/návrhové rychlosti, charakteru dotčeného území a požadované úrovně kvality dopravy.
Pokud to charakter území dovolí, navrhují se poloměry
směrových oblouků, které umožňují dosažení dostatečné rozhledové vzdálenosti pro předjíždění vozidel
a ponechání střechovitého sklonu příčného proﬁlu jízdního pásu i v oblouku.

2.2.3.5 Prostorové uspořádání účelových
komunikací

V pahorkovitém a horském terénu s výskytem větších
podélných sklonů, se musí volit poloměry směrových
oblouků tak, aby odpovídající dostředné sklony spolu
s výslednými sklony jízdního pásu nebyly pro silniční
provoz nebezpečné. Není-li možné toho dosáhnout,
sníží se podélný sklon i za cenu místního zvětšení objemu zemních prací.

Zásady řešení směrových změn osy účelových komunikací se shodují s řešením používaným v ostatních
druzích PK.
Parametry návrhových prvků prostorového uspořádání
se volí:
a) pro polní cesty podle ČSN 73 6109;
b) pro lesní cesty podle ČSN 73 6108;
c) pro ostatní veřejně přístupné účelové komunikace
přiměřeně podle ČSN 73 6110, příp. ČSN 73 6101.

Směrová změna osy PK se provádí zpravidla kružnicovým obloukem s přechodnicemi nebo obloukem prostým. Oblouk složený je vhodné navrhovat s mezilehlými
přechodnicemi. Oblouk přechodnicový se použije jen
v určitých terénních nebo prostorových podmínkách,
kde má toto řešení technické opodstatnění.

Nejvhodnější výškové vedení nivelety polních a lesních
cest je mírně nad úrovní rostlého terénu, u ostatních
veřejně přístupných účelových komunikací se vedení nivelety podřizuje výškovému uspořádání a funkci okolní
zástavby nebo terénu.

Délka přechodnic se z estetických a jízdně dynamických důvodů navrhuje v závislosti na velikosti poloměru
kružnicového oblouku (viz ČSN 73 6101). Nelze-li tyto
hodnoty ve stísněných poměrech dosáhnout, připouští
se provedení přechodnice v délce odvozené od návrhové
rychlosti.

2.2.4 Návrhové prvky pozemních komunikací
včetně zemního tělesa

Klopení a návrh vzestupnice musí vedle jízdně-dynamických požadavků zajistit také řádné odvodnění povrchu vozovky.

2.2.4.1 Všeobecně
Koncepce základních silničních norem pro stanovení
návrhových prvků trasy PK (ČSN 73 6101, ČSN 73 6102,
ČSN 73 6108, ČSN 73 6109, ČSN 73 6110) vychází ze
skutečnosti, že komunikace jsou užívány stejnými druhy
vozidel a že principy dynamiky jízdy jsou všem společné. Základní parametry návrhových prvků všech PK
vycházejí tedy ze stejných výpočtových postupů a liší
se pouze na základě rozdílných návrhových a jízdních
rychlostí, návrhových kategorií, resp. jejich funkčních
skupin.
Ve vhodných terénních podmínkách, v oblasti úrovňových křižovatek, v místech s technicky a ekonomicky

2.2.3.3 Prostorové uspořádání místních
komunikací
Příčné uspořádání místní komunikace se vytvoří sestavením normových skladebních prvků v hlavním i přidruženém prostoru tak, aby prostor místní komunikace:
a) byl v souladu s funkční potřebou určenou funkční
skupinou příslušné komunikace;
b) uspokojoval potřeby a preference všech druhů dopravy uvažované v prostoru místní komunikace;
c) umožňoval požadovanou úroveň kvality dopravy;
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výhodnějším řešením odvodnění PK na jedné straně,
příp. na jiných vhodných místech, zváží zhotovitel dokumentace navržení jednostranného příčného sklonu přes
celou šířku komunikace. Podmínkou je dosažení výsledného sklonu povrchu jízdního pásu zaručující rychlé
odvedení vody do odvodňovacího zařízení (zamezení
akvaplaninku).
Trasa PK na mostním objektu nemá být, pokud je to
z technických důvodů možné, vedena v přechodnici, aby
bylo na mostě vyloučeno překlápění příčného sklonu
jízdního pásu ve vzestupnici (sestupnici). Sklony povrchu jízdního pásu mostního objektu musí splňovat podmínky ČSN 73 6201.

Parametry návrhových prvků křižovatkových větví se
určí v závislosti na návrhové rychlosti a návrhové kategorii PK a funkční skupiny MK se zohledněním požadavků na bezpečnost dopravy a hospodárnost. Návrhová
rychlost křižovatkové větve určuje nejmenší poloměry
směrových oblouků a příslušné příčné sklony. Hodnoty
rozšíření jízdních pruhů závisí na poloměru směrového
oblouku.
Jednotlivé prvky křižovatky se volí tak, aby křižovatka
jako celek splňovala požadavky kladené na provoz
a funkci PK včetně bezpečnosti provozu a dopravních
požadavků všech účastníků silniční dopravy a hospodárnosti návrhu.

Sklony svahů zemního tělesa silnic a dálnic, místních
komunikací, křižovatkových větví a veřejně přístupných
účelových komunikací, se navrhnou podle ČSN 73 6101,
ČSN 73 6108, ČSN 73 6109, ČSN 73 6110, ČSN 73 6133
a VL - 2. Obecně se zemní těleso PK provádí ve sklonech, které podle druhu zeminy zaručují stabilitu svahu
a jsou vyhovující z hlediska bezpečnosti provozu (viz
kapitolu 3 TKP-D).

2.2.4.5 Návrhové prvky účelových komunikací
Návrhové prvky účelových komunikací se stanoví z následujících ČSN a technických podkladů:
a) polní cesty: ČSN 73 6109 Projektování polních cest
b) lesní cesty: ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť;
c) pro veřejně přístupné účelové komunikace zajišťující
spojení objektů se silniční sítí, se přiměřeně použijí
parametry návrhových prvků platných pro místní
komunikace funkční skupiny C podle ČSN 73 6110
a pro návrhové kategorie silnic podle ČSN 73 6101.

V případě složitých geotechnických poměrů nebo při
potřebě navržení zvláštního tvaru zemního tělesa, se návrh provede na základě statického výpočtu nebo jinými
metodami podle kapitoly 3 TKP-D.

2.2.4.2 Návrhové prvky silnic a dálnic

2.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

Parametry návrhových prvků silnic a dálnic stanoví
ČSN 73 6101.

2.3.1 Všeobecně

Volba velikosti návrhových prvků a směrodatné/návrhové rychlosti vychází z návrhové kategorie dálnice
nebo silnice a z konkrétních místních a územních podmínek.

2.3.1.1

Překlápění příčného sklonu jízdního pásu silnic a dálnic
v délce vzestupnice (sestupnice) se navrhuje podle ČSN
73 6101 tak, aby odtok vody z úseku mezi základními
příčnými sklony jízdního pásu ± 2,5% byl co nejrychlejší. V úsecích se vzestupnicemi (sestupnicemi) se požaduje navrhovat podélný sklon nivelety tak veliký, aby
v inﬂexním bodě překlápění příčného sklonu jízdního
pásu zaručoval dosažení v ČSN 73 6101 doporučovanou
nejmenší hodnotu výsledného sklonu 0,5% nebo alespoň
požadovanou nejmenší hodnotu 0,3%.

Dokumentaci umístění a prostorového
uspořádání a souvisejícího technického
návrhu PK tvoří samostatné stupně
dokumentace, které splňují požadavky
jednotlivých fází přípravy stavby.

Samostatné stupně dokumentace zpracovávané v časové
posloupnosti jsou zpravidla:
a) studie (ST):
- vyhledávací
- proveditelnosti a účelnosti
- technická,
b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
c) dokumentace pro stavební povolení (DSP),
d) zadávací dokumentace stavby (ZDS) nebo její
vybraná část (VD-ZDS).
Jednotlivé stupně dokumentace se zpracovávají podle
potřeby v závislosti na druhu a rozsahu navrhované komunikace.

2.2.4.3 Návrhové prvky místních komunikací
Parametry návrhových prvků místních komunikací určuje ČSN 73 6110.
Návrhové prvky místních komunikací musí odpovídat
jízdním možnostem největších typů dopravních prostředků, pro které jsou příslušné komunikace určeny.

2.3.1.2

Místní komunikace téže funkční skupiny se mohou navrhovat v různých typech příčného uspořádání.

Součástí zhotovení stavby PK je
Realizační dokumentace (RDS)
a dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS).

2.3.1.3 Všeobecné požadavky

2.2.4.4 Návrhové prvky křižovatek

a) návaznost projektového řešení jednotlivých stupňů
dokumentace zajišťuje objednatel;

Návrhové prvky křižovatek jsou uvedeny ČSN 73 6102.
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2.3.2.1.4 Vyhledávací studie obsahuje:

b) jednotlivé stupně dokumentace obecně obsahují:
- písemnou část a doklady;
- výkresovou část (v požadovaných podrobnostech pro
jednotlivé stupně dokumentace);
- modelovou a/nebo audiovizuální část (pokud je objednatelem vyžádána smluvně).
- dokumentaci pro veřejnost podle 1.5.13 kapitoly 1
TKP-D (pokud je objednatelem vyžádána smluvně);
c) členění, obsah a rozsah jednotlivých stupňů dokumentace jsou uvedeny ve Směrnici pro dokumentaci staveb PK, TKP-D 1 a v této kapitole TKP-D.
Případné změny (rozšíření/redukce) jsou uvedeny
v ZTKP-D nebo ZOP-D;
d) v dokumentaci se mají max. omezit duplicitní údaje
(informace) na výkresech a v písemné části;
e) návrh umístění a prostorového uspořádání PK musí:
- mít odbornou úroveň odpovídající současnému stavu
poznání v oboru PK i dotčených cizích zařízení,
- zajistit dosažitelnou technickou kvalitu PK s přijatelnou estetikou a hospodárností
- vzájemně sladit jednotlivé části stavby (viz kapitola 1
TKP-D, pododdíl 1.5.2),
- respektovat celospolečenské zájmy, zejména ochranu
přírody, životního prostředí a zdraví obyvatel.

a)
b)
c)
d)
e)

průvodní zprávu;
přehlednou situaci variant tras (koridorů);
situaci variant tras;
přehledné podélné proﬁly;
schémata a stručný popis rozhodujících umělých staveb;
f) doklady.

2.3.2.1.5 Podrobnost zpracování vyhledávací
studie:
a) podrobnost zpracování závisí na podmínkách místa
návrhu (extravilán/intravilán) a požadavcích kapitoly
1 TKP-D;
b) vypracování výkresů musí zajišťovat přehlednost
a vzájemnou porovnatelnost variant řešení (barevné
graﬁcké zpracování), (viz ČSN 01 3466);
c) obvyklé měřítko variant tras je pro: extravilán
1 : 10 000 - 1 : 100 000;
pro intravilán 1 : 5 000 - 1 : 25 000;
d) měřítko délek podélných proﬁlů variant tras je obvykle shodné s měřítkem situace. Výškové poměry
se kreslí obvykle převýšené v měřítku desetkrát větším než je měřítko délek (např. 1 : 1 000 / 1 : 100)

2.3.2 Studie
2.3.2.1 Vyhledávací studie

2.3.2.1.6 Vyhledávací studie se zpracovává
společně s krajinářským vyhodnocením
(viz kapitolu 11 TKP-D), je-li toto
požadováno v ZOP-D.

2.3.2.1.1 Vyhledávací studie slouží k určení možných
tras komunikace, které splňují požadovanou
dopravní funkci a účel projektované PK při
dodržení požadovaných technických
parametrů.

2.3.2.2 Studie proveditelnosti a účelnosti
(Feasibility study)

2.3.2.1.2 Výchozí podklady pro vyhledávací studii:

2.3.2.2.1 Studie proveditelnosti a účelnosti
se zpracovává za účelem určení
nejvhodnější varianty řešení z hlediska
celkového hodnocení a zároveň
z hlediska její proveditelnosti.

a)
b)
c)
d)

územně plánovací podklady;
územně plánovací dokumentace;
prognózy rozvoje dopravy;
mapové podklady (měř. obvykle 1 : 5 000,
1 : 10 000; 1 : 25 000; 1 : 50 000; 1 : 100 000);
e) analytické mapy (podklady, které ovlivňují vedení
trasy);
f) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci zakázky.
Výchozí podklady, které předá objednatel zhotoviteli
dokumentace, jsou uvedeny v ZOP-D.

2.3.2.2.2 Výchozí podklady studie proveditelnosti
a účelnosti:
a) vyhledávací studie;
b) krajinářské vyhodnocení (pokud se zpracovává);
c) dopravní studie (pokud není, pak stávající dopravní
zatížení a prognóza dopravy);
d) studie vlivu PK na životní prostředí (hluk, znečištění
ovzduší, vliv na podzemní vody);
e) jiné studie a další podklady;
f) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci zakázky.
Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace, jsou uvedeny v ZOP-D.

2.3.2.1.3 Vyhledávací studie řeší:
a) umístění stavby (směrové a výškové řešení) zpravidla variantně;
b) návrh navázání na stávající komunikační síť (napojení na začátku a konci PK, umístění křižovatek
a přivaděčů);
c) určení potřebných koordinací a vazeb, které je nutno
respektovat při následném zpracování.
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2.3.2.2.3 Studie proveditelnosti a účelnosti
zahrnuje:

2.3.2.3 Technická studie

a) základní informace a metodologický postup;
b) technické řešení současné sítě PK a navržené alternativy vyhledávací studie;
c) dopravní řešení (dopravní zatížení, dopravně-inženýrské posouzení požadovaného příčného uspořádání, obslužnosti území a připojení na existující sítě
PK a jejich návrh, posouzení nutnosti uzavírek PK
nebo objížděk a zvláštního užívání PK při realizaci
stavby);
d) ochranu životního prostředí;
e) ekonomické hodnocení - (náklady pořizovací, náklady provozní, náklady na údržbu průběžnou
a dlouhodobou), včetně určení návratnosti;
f) multikriteriální hodnocení - (kritéria technická,
dopravní, ekonomická, ekologická a sociologická)
v souladu s metodickým pokynem MDS;
g) způsob ﬁnancování (veřejné prostředky, soukromé
ﬁnance a půjčky od bank).

2.3.2.3.1 Technická studie se zpracovává pro
stavby, kde je nutno vyřešit některé
koncepční nebo technické problémy před
zpracováním následné dokumentace.

2.3.2.3.2 Výchozí podklady pro vypracování
technické studie:
a) mapové podklady (extravilán 1:5 000, 1:10 000; intravilán 1:1 000, 1:2 000);
b) vyhledávací studie (pokud je zpracována);
c) umístění stavby dle rozhodnutí objednatele ve
smyslu studie proveditelnosti a účelnosti (pokud je
zpracována);
d) výsledky sběru dat a průzkumů - zpravidla:
da) dopravně inženýrské údaje;
db) zhodnocení geotechnických podmínek stavby;
dc) klimatologický průzkum;
dd) základní informace o možnosti výskytu bludných
proudů, jako podklad pro případné zpracování korozního průzkumu;
e) doplňující studie - např.:
- architektonická
- urbanistická
- hydrotechnická
- posouzení vlivu stavby na životní prostředí;
f) prognózy rozvoje dopravy;
g) územně plánovací dokumentace podle zákona č.
50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek;
h) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci zakázky.
Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace, jsou uvedeny v ZOP-D.

2.3.2.2.4 Studie proveditelnosti a účelnosti
obsahuje:
a) textovou část:
aa) průvodní zprávu;
ab) soupis rozhodujících výměr (zemní práce, mostní
objekty, vozovky a další objekty);
ac) odborný odhad nákladů, včetně vyvolaných;
ad) výpočty;
b) výkresovou část:
- návrh tras
ba) přehlednou situaci;
bb) situaci variant, včetně posouzení rozhledů;
bc) podélné řezy;
bd) vzorový příčný řez (schematický);
- doprava
be) intenzity dopravy;
bf) dopravní modely;
- životní prostředí
bg) akustická studie;
bh) znečištění ovzduší;
bi) hydrologii (podzemní vody),
bj) vliv stavby na faunu, ﬂófu a ekosystémy.

2.3.2.3.3 Technická studie řeší:
a) upřesnění polohy trasy PK daných parametrů studované ve vyhledávací studii nebo vyhledání vhodné,
tj. všeobecně přijatelné, polohy PK, není-li vyhledávací studie vypracována, při respektování všech
základních vlivů na polohu a technické řešení PK;
b) zajištění potřebné dopravní obslužnosti zájmového
území a optimální funkce uvažované PK v síti ostatních PK;
c) vyřešení vztahů PK k území a jeho základnímu
vybavení (osídlení, vodoteče, inženýrské sítě, dráhy
apod.);
d) minimalizaci nepříznivých dopadů předmětné PK
na krajinu, životní prostředí a zdraví obyvatel;
e) případné členění stavby na stavební úseky.

2.3.2.2.5 Pro podrobnost zpracování graﬁckých
příloh a jejich úroveň zpracování platí
stejné požadavky jako pro vyhledávací
studii podle ČSN 01 3466 a kapitoly 1
TKP-D.
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2.3.2.3.4 Technická studie obsahuje přílohy podle
„Směrnice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací“ - zejména:

2.3.3 Dokumentace pro územní rozhodnutí
2.3.3.1

a) písemnou část:
- průvodní zpráva (viz SDS-PK)
- doklady
b) výkresovou část:
ba) přehlednou situaci v měř. 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000;
bb) situaci zájmové oblasti
- extravilán 1 : 5 000, 1 : 10 000
- intravilán 1 : 1 000, 1 : 2 000
bc) přehledné podélné proﬁly - prokazující výškový
průběh PK podle příslušné ČSN nebo jiného technického předpisu, estetiku trasy, odvodnění vozovky
a event. nutnost zvýšení počtu jízdních pruhů ve
stoupání/klesání, v měřítku odpovídajícímu situaci
zájmové oblasti;
bd) vzorové příčné řezy - účelem je určit příčné uspořádání bez konstrukčních detailů;
be) křižovatky - schematické situace řešení vzorů (v měřítku podle potřeby, obvykle 1 : 2 000) s průkazem
výškového řešení hlavních větví, dimenzí průpletů
a přídatných pruhů, doložené schématem zátěžových
proudů;
bf) objekty, tj. mosty, galérie, zdi, tunely a ostatní;
bg) jednoduché objekty se zpracují tabelárně s určením
hlavních charakteristik;
bh) význačné objekty: dokumentují se samostatně
(půdorys, podélný řez, příčný řez) v měřítku 1:200
– 1:1 000 (detailní popis viz kapitola 6 a 7 TKP-D);
c) modelovou a/nebo audiovizuální část (pokud je objednatelem požadována v ZOP-D).
d) dokumentaci pro veřejnost podle 1.5.13 kapitoly
1 TKP-D (pokud je požadována objednatelem
v ZOP-D).

DÚR se zpracovává za účelem:
- vydání územního rozhodnutí o umístění stavby;
- vyhotovení podkladu pro vypracování dokumentace
pro stavební povolení (DSP).

2.3.3.2 Výchozí podklady pro vypracování DÚR:
a) koncepce rozvoje územního celku nebo územně plánovací podklady;
b) územně plánovací dokumentace;
c) studie, pokud je zpracována (viz 2.3.2), včetně případné expertizy zajištěné objednatelem;
d) objednatelem stanovené návrhové kategorie a typy
příčného uspořádání pozemních komunikací;
e) podmínky drážního správního úřadu (pokud se PK
dotýká dráhy);
f) hydrometeorologické a hydrotechnické podklady,
případně plavební podmínky vodní cesty;
g) mapové a další geodetické podklady, včetně lokalizace inženýrských sítí;
h) u staveb, které podléhají vždy posouzení vlivů
staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/
2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a stavby,
včetně ochrany přírody a krajiny a území Natury
2000 podle zákona č. 114/1992 Sb., pro které se to
stanoví ve zjišťovacím řízení, stanovisko orgánu ŽP
příslušného úřadu a příslušná dokumentace (viz kapitola 11 TKP-D).
i) u staveb, které nepodléhají posuzování vlivů na ŽP
podle zákona č. 100/2001 Sb., podmínky příslušného orgánu ŽP a posouzení vlivů stavby na ŽP
v rozsahu dohodnutém objednatelem s orgánem ŽP
příslušného úřadu, viz kapitola 11 TKP-D;
j) předběžný geotechnický průzkum, popř. s vyhodnocením seismicity území a účinků poddolování;
k) další průzkumy uvedené v ZOP-D;
l) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci zakázky.

2.3.2.3.5 Podrobnost zpracování technické studie
-

Dokumentace pro územní rozhodnutí
(DÚR) určuje umístění stavby, její
technické řešení, základní charakteristiky
a její vztah k okolí, z hlediska souladu
s cíli a záměry územního plánování,
věcnou i časovou koordinaci a péči
o životní prostředí.

podrobnost zpracování závisí na problematice místa
řešení (intravilán, extravilán);
směrové a výškové řešení trasy, umístění křižovatek
v souřadnicích;
graﬁcké zpracování příloh musí být podle
ČSN 01 3466.

2.3.2.3.6 Technická studie se zpracovává společně
s dokumentací o hodnocení vlivů na
životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb. (detailní popis
viz kapitola 11 TKP-D).

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

2.3.3.3 DÚR řeší:
a) jednoznačné umístění stavby v území a její vazby na
okolí;
b) základní technické parametry a charakteristiky
stavby, včetně posouzení požadovaného příčného
uspořádání a silničních záchytných systémů;
c) prostorové uspořádání stavby a její objektovou
skladbu;
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2.3.3.4.3 Účinky stavby:

d)
e)
f)
g)

nutný zábor pozemků (trvalý a dočasný);
podmiňující předpoklady pro realizaci stavby;
předpokládanou technologii výstavby;
dopravní opatření (omezení obecného užívání PK
uzavírkami a objížďkami, zvláštní užívání PK, výluky drážního provozu apod.);
h) odborný odhad nákladů, pokud je požadován
v ZOP-D.

a) problematika životního prostředí (vliv stavby na
životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, hlukové
a emisní účinky) je řešena v kapitole 11 TKP-D;
b) záborový elaborát (viz kapitolu 1 TKP-D);
c) bilance skrývky kulturních vrstev;
d) demolice;
e) zatřídění odpadů a nakládání s nimi (nevhodné
zeminy, staré asfaltové směsi apod.), tj. uložení na
skládky, recyklace nebo likvidace, ve shodě se zákonem č. 185/2001 Sb., vyhláškou č. 381/2001 Sb.,
vyhláškou č. 115/2002 Sb., vyhláškou č. 376/2001
Sb. Případné využití recyklovatelného asfaltového
materiálu se navrhne podle příslušného Metodického
pokynu MD (IMOS).

2.3.3.4 DÚR obsahuje přílohy dle „Směrnice pro
dokumentaci staveb PK“ zejména:
2.3.3.4.1 Písemná část:
a) průvodní zpráva;
b) provedené výpočty trasy (směrově a výškově), určující geometrie křižovatek, hydrotechnické výpočty
atd. jsou součástí DÚR, počet jejich vyhotovení určí
objednatel v ZOP-D;
c) dokladová část DÚR: seznam použitých podkladů,
výsledky projednávání dokumentace s objednatelem
a dotčenými orgány, organizacemi, právnickými
a fyzickými osobami, případná expertiza, pořízená
v průběhu zpracování dokumentace doplněná vyjádřením zhotovitele a rozhodnutím objednatele;
d) soupis rozhodujících výměr (eventuelně oceněný),
pokud je objednatelem požadován v ZOP-D.

2.3.3.4.4 Průzkumy - zpravidla:
geotechnický, dendrologický, pedologický,
korozní (podrobný), architektonický apod.

2.3.3.5 Podrobnosti zpracování DÚR
a) podrobnost zpracování je závislá na problematice
místa řešení (intravilán, extravilán);
b) trasa pozemní komunikace, všechny konstrukce
a přeložky sítí musí být situativně určeny v souřadnicích;
c) hranice záboru pozemků musí být deﬁnována v souřadnicích v geodetickém referenčním polohovém
systému S-JSK. Z tohoto je pak odvozena přesnost
výpočtu ploch;
d) určení absolutních výšek nivelety PK v geodetickém
referenčním výškovém systému Bpv;
e) určení staničení začátku a konce PK, v hlavních bodech, v místech křížení a v místech objektů;
f) zobrazení a popis systému odvodnění PK;
g) popis vybavení PK;
h) popis a zobrazení obslužných zařízení PK;
i) popis a zobrazení cizích zařízení (s udáním staničení křížení) nacházejících se v prostoru PK a jejího
ochranného pásma;
j) graﬁcké zpracování příloh musí být v souladu
s ČSN 01 3466 a požadavky kapitoly 1 TKP-D.

2.3.3.4.2 Výkresová část:
a) situace širších vztahů 1 : 25 000 - 1 : 50 000;
b) přehledná situace 1 : 10 000 - 1 : 25 000;
c) situační výkres (vyznačení stavby a staveniště v měřítku pozemkové mapy);
d) situace stavby včetně prostorového ověření rozhledů
a koordinační situace
- extravilán - měř.: 1 : 1 000 - 1 : 10 000
- intravilán - měř.: 1 : 500 - 1 : 5 000 - dle rozsahu
stavby;
e) doplňující výkresy:
ea) podélný proﬁl komunikace a podélné proﬁly větví
MÚK - měřítko odpovídá situaci stavby s desetinásobným převýšením;
eb) vzorové příčné řezy (1 : 100 - 1 : 200);
ec) přeložky souvisejících a křižujících komunikací (měřítka větší než hlavní trasa);
ed) základní řešení křižovatek (měřítko 1: 2 000 a větší);
ee) dopravní opatření (situace uzavírek, objížděk
a úseků zvláštního užívání PK, charakteristické řezy
budovaných objížděk, případně jejich podélné proﬁly);
ef) perspektivy, fotomontáže;
eg) objekty (viz další kapitoly TKP-D).
Další přílohy a dokumentace pro veřejnost, viz 1.5.13
kapitoly 1 TKP-D (zákresy do fotograﬁí, digitální
nebo reálné modely atp.) jsou součástí DÚR pokud
jsou požadovány v ZOP-D.

2.3.4 Dokumentace pro stavební povolení
2.3.4.1

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
určuje konečné prostorové umístění,
členění, rozměry a druh konstrukcí PK.
Určuje technické řešení včetně podmínek
pro provádění a užívání stavby a následné
údržby.

2.3.4.2 Výchozí podklady pro vypracování DSP:
a) dokumentace pro územní rozhodnutí (včetně průzkumů);
b) územní rozhodnutí a jeho podmínky;
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c) podrobné geodetické podklady, tj. polohopisné
a výškopisné zaměření lokality;
d) podrobné údaje o inženýrských sítích včetně zaměření (pokud se nacházejí v prostoru stavby);
e) podrobný geotechnický průzkum;
f) případné další průzkumy;
g) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací MD ČR;
h) podklady a požadavky objednatele určené v zadávací dokumentaci zakázky.
Podklady, které předá objednatel zhotoviteli dokumentace, jsou uvedeny v ZOP-D.

f) soupis prací, dodávek a služeb, zpracovaný podle
OTSKP-PK, (eventuelně oceněný), pokud je objednatelem požadován v ZOP-D.

2.3.4.4.2 Výkresová část DSP:
a) přehledná situace stavby (1 : 5 000 - 1 : 10 000);
b) celková situace stavby a koordinační situace stavby
(měř. 1 : 500 - 1 : 2 000);
c) výkresy jednotlivých objektů (pozemních komunikací, mostů, inženýrských objektů, objektů dopravních opatření atd.) - viz příslušné kapitoly TKP-D;
d) geodetická dokumentace - souborný vytyčovací elaborát, zahrnující všechny výchozí a konkrétní údaje
z vytýčení stavby PK včetně všech objektů a zaměření sítí;
e) situace staveniště a provádění stavby (zvolí se
vhodné měřítko z měřítek uvedených v bodech a)
a b));
f) dokumentace pro veřejnost, je-li požadována
v ZOP-D.

2.3.4.3 DSP řeší:
a) prostorové a funkční uspořádání stavby PK;
b) konstrukce a požadované materiály a výrobky, návrh
rozhodujících technologií stavby PK;
c) podrobné technické řešení všech objektů stavby;
d) rámcový návrh realizace stavby PK a její účinky na
okolí (POV);
e) návrh silničních záchytných zařízení;
f) architektonické a estetické působení stavby PK;
g) podmínky pro užívání a následné údržby po předání
díla do užívání;
h) dopravní opatření (omezení obecného užívání PK
uzavírkami a objížďkami, zvláštní užívání PK, výluky drážního provozu apod.);
i) nakládání s odpady;
j) vliv prováděných prací na ŽP.

Další přílohy jsou součástí DSP, pokud jsou požadovány
v ZOP-D.

2.3.4.4.3 Účinky stavby
a) problematika životního prostředí (vliv stavby na životní prostředí, ochrana přírody a krajiny, akustické
a emisní účinky) je řešena v kapitole 11 TKP-D.
V DSP se navrhnou opatření na eliminaci nebo omezení nepříznivých účinků na ŽP v době provádění
stavby a po předání stavby do provozu;
b) upřesněný záborový elaborát;
c) bilance skrývky kulturních vrstev;
d) demolice;
e) klasiﬁkace odpadů a nakládání s nimi (nevhodné
zeminy, vybourané asfaltové směsi apod.), tj. uložení
na skládky, recyklace nebo likvidace, ve shodě se
zákonem č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami a dalšími předpisy (viz 2.3.3.4.3 odstavec e).

2.3.4.4 DSP obsahuje přílohy dle „Směrnice pro
dokumentaci staveb PK“, zejména:
2.3.4.4.1 Písemná část:
a) průvodní zpráva k celé stavbě;
b) technické zprávy k objektům (požadavky jsou uvedeny v příslušných kapitolách TKP-D);
c) výpočty jsou nedílnou součástí DSP a zařadí se
obvykle do její samostatné přílohy „výpočtová část“.
Počet výtisků jednotlivých výpočtů je určen objednatelem v ZOP-D.
Vyhotoví se zejména:
ca) směrové a výškové vedení komunikace;
cb) statické výpočty konstrukcí;
cc) vytyčovací schéma;
cd) spodní stavba - posouzení stability, sedání (TKP-D 3);
ce) návrh konstrukce vozovky (TKP-D 4);
cf) hydrotechnické výpočty včetně odvodnění
(TKP-D 5).
V technické zprávě bude uveden přehled provedených
výpočtů a závěry včetně ověření rozhodujících dimenzí;
d) zpráva POV;
e) dokladová část DSP - seznam použitých podkladů
a výsledky projednávání (dle kapitoly 1 TKP-D)
konceptů a návrhu dokumentace s objednatelem,
účastníky stavebního řízení včetně budoucího
správce komunikace a případně s experty objednatele, případná expertiza doplněná stanoviskem zhotovitele a rozhodnutím objednatele tvoří nedílnou
součást DSP.

2.3.4.4.4 Průzkumy zpravidla:

dendrologický, pedologický, korozní (základní), architektonický apod.

2.3.4.5 Podrobnost zpracování DSP:
2.3.4.5.1 Měřítka zpracování:
a) situace 1 : 500 - 1 : 2 000 (detaily 1 : 200; 1 : 250);
b) podélné řezy 1 : 1 000/1 :100; 1 : 500/1 : 50;
c) vzorové příčné řezy 1 : 50 (výjimečně 1 : 100; detaily 1 : 20; 1 : 10);
d) charakteristické řezy 1 : 100 (výjimečně 1:200);
e) vytyčovací schéma 1 : 1 000; 1 : 500 (výjimečně
1 : 200; detaily 1 : 200);
f) řešení křižovatek 1 : 2 000; 1 : 5 000 (intravilán
1 : 1 000);
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g) drobné konstrukce (např. zídky, propustky) 1 : 50;
1 : 100, detaily 1 : 20;
h) dopravní značení 1 : 1 000; 1 : 2 000;
i) detaily vybavení a příslušenství PK 1 : 50 - 1 : 10.

b) Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby,
jestliže je zpracoval objednatel, nebo požadavky na
jejich zpracování zhotovitelem VD-ZDS;
c) TKO-D a ZTKP-D;
d) případné další dokumenty, určující požadavky neuvedené v a) a b).

2.3.4.5.2 propracování graﬁckých příloh:

-

způsob a kvalitu graﬁckého zpracování výkresové
dokumentace určuje ČSN 01 3466 a požadavky kapitoly 1 TKP-D.

Přílohy ZOP-D určují tyto požadavky a ustanovení:
A: předmět dokumentace (PK, most, tunel apod.),
požadovaný stupeň (ZVS), počet pare,
- podmínky pro zpracování VD-ZDS,
- pokyny k případným podmínkám stavebního povolení,
- pokyny k vypracování ZTKP,
- zvláštní podmínky na vypracování VD-ZVS (členění výkresů, kvalitativní požadavky na tisk, barevnost, formáty, počty vícetisků apod.),
- pokyny k vypracování soupisu prací, např. podrobnost vyjádřená počtem míst vodorovné agregace položek, případné požadavky na zajištění zpřesňujících
nebo dodatečných zeměměřických nebo průzkumných prací,
- forma a rozsah spolupráce s třetími stranami.
B: personál, podklady a zařízení a služby třetích stran
poskytované objednatelem.
C: ustanovení určující platby a platební podmínky.
Podklady poskytované objednatelem jsou uvedeny
v Příloze B. Jsou to:
- Dokumentace pro stavební povolení,
- Stavební povolení, jeho podmínky a vodohospodářské rozhodnutí,
- případné dodatečné průzkumy a zaměření zajištěné
objednatelem,
- ZTKP nebo podklady pro vypracování ZTKP,
- další podklady ve vztahu ke zhotovení ZVS.
Všechny podklady potřebné pro zhotovení VD-ZDS,
s výjimkou těch, které předá objednatel, zajistí zhotovitel VD-ZDS.

2.3.5 Zadávací dokumentace stavby (ZDS)
2.3.5.1 Zadání zakázky, jejichž předmětem je stavba
pozemní komunikace, vyžaduje vymezení
stavebních prací, dodávek a služeb.
Pro veřejné zakázky platí pro následující
vymezení ustanovení zákona č. 40/2004 Sb.
a vyhláška č. 239/2004 Sb. (pro práce
a služby, které nejsou veřejnými zakázkami
ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., platí
rovněž dále uvedené).

2.3.5.2 Zadávací dokumentace stavby PK musí
obsahovat
a) Požadavky a podmínky pro vypracování nabídky;
b) Obchodní podmínky staveb PK (OP);
c) Zadávací výkresy stavby (ZVS);
d) Technické speciﬁkace (ve složení TKP a ZTKP);
e) Soupis prací.
Podrobnosti ZDS uvádí kapitola 1 – Všeobecné TKP-D
a SDS – kapitola 6.
2.3.5.3

-

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

2.3.5.5.2 Výchozí podklady pro vypracování celé
ZDS obsahují podklady uvedené v čl.
2.3.4.5.1 (tj. pro vypracování VD-DZS)
a dále:

Zadávací výkresy stavby (ZVS),
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
(ZTKP),
Soupis prací.

2.3.5.4

-

Požaduje-li se vypracování celé ZDS, vypracují se všechny dokumenty podle 2.3.5.2.

-

2.3.5.5 Podklady pro vypracování

pokyny objednatele pro sestavení dokumentu
„Požadavky a podmínky pro vypracování nabídky“
nebo jeho vzorovou předlohu,
pokyny objednatele pro vyplnění přílohy A, B a C
ZOP a případně další požadavky na zapracování do
ZOP.

2.3.5.6 Zhotovitel ZDS vypracuje všechny
jednotlivé dokumenty ZDS, to je:

2.3.5.5.1 Výchozím podkladem pro zhotovení
VD-ZDS je Zadávací dokumentace této
zakázky s obsahem:

-

a) Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK (s obsahem
Všeobecné podmínky (VOP-D), Zvláštní podmínky
(ZOP-D), Přílohy A, B, C a Vzorová smlouva);

-
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Požadavky a podmínky pro vypracování nabídky
podle instrukcí objednatele,
Obchodní podmínky s použitím
Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních
obchodních podmínek stavby, doplněných podle požadavků objednatele,
Zadávací výkresy stavby podle zadávací dokumentace na jejich vypracování,
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-

-

Technické speciﬁkace s použitím Technických
kvalitativních podmínek staveb PK a Zvláštních
technických kvalitativních podmínek stavby, vypracovaných s použitím ZTKP předaných objednatelem
a ZTKP zpracovaných zhotovitelem ZDS,
Soupis prací s použitím ZVS, TKP, ZTKP a požadavků objednatele.

-

Bilance zemních prací,
Organizace výstavby.

(2.2) STAVEBNÍ ČÁST
Stavební část ZVS obsahuje stavební objekty určené
v DSP. Tyto výkresy se musí doplnit o podrobnosti
a údaji, aby úplně a jednoznačně deﬁnovaly příslušné
objekty z projekčního hlediska (viz Směrnici pro dokumentaci staveb PK, kapitolu 6).
Do výkresů se doplní:
- podmínky stavebního povolení,
- detaily určující konstrukční prvky nebo části,
- požadavky na funkci a jakost výrobků,
- podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů.
Doplňky projektového charakteru, které je nutné vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kresbou, se na
nich vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, vysvětlivek apod.

2.3.5.7 Zhotovitel VD-ZDS vypracuje:
a) Zadávací výkresy stavby (ZVS):
Zhotovení ZVS obsahuje dva dokumenty:
- Zadávací výkresy stavby (ZVS),
- Dokumentaci k ZVS.
ZVS jsou určeny pro zhotovení stavby, tj. pro zadání
(výběr vhodného zhotovitele) jako příloha zadávací dokumentace stavby a pro vlastní zhotovení stavby, kterou
musí jednoznačně určovat z hlediska provedení prací
a pro sestavení Soupisu prací.

Objekty, pro které platí jiné předpisy a praxe než pro PK
(pozemní stavby, stavby na dráze, osvětlení, telekomunikace apod.), je třeba zpracovat odlišným způsobem,
v souladu s požadavky jejich budoucích správců a podzhotovitelů. V každém případě musí vyhovovat základním požadavkům na ZVS, tj. jednoznačné a úplné vymezení příslušného objektu a na sestavení Soupisu prací.

Při zpracování ZVS se musí dodržet návrh stavby, určený DSP, na kterou bylo vydáno stavební povolení
a případné podmínky stavebního povolení.
Obsah ZVS:

(2.3) TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Do Technologické části ZVS se zařadí technologické
soubory stavby, s výjimkou technologického zařízení
pro tunely a případně pro velké mosty, které se přiřadí
k příslušnému stavebnímu objektu.
Navržené technologické zařízení se musí určit podrobnými speciﬁkacemi, montážními pracemi, návazností
na stavební část a programem odzkoušení a uvedení do
provozu.

(1) Základní členění musí vycházet z členění stavby určené v DSP, tj. členění na objekty a případné úseky
(dílčí stavby). Jestliže objednatel požaduje rozdělit
stavbu na části, které zadá různým zhotovitelům,
rozdělí se ZVS na požadované části, do kterých se
vloží příslušné objekty nebo jejich části (např. části
hlavní trasy).
(2) Skladba ZVS

(3) Svazky výkresů ZVS
S ohledem na zjednodušení rozsahu ZVS a účelnosti
použití je potřebné sdružovat výkresy ZVS do svazků
(u jednoduchých staveb do jednoho svazku).
Při sestavování svazků ZVS se musí respektovat:
- členění stavby na objekty podle DSP,
- druhy objektů podle číselné řady,
- předpokládané účasti subjektů na zhotovení stavby, tj.
zhotovitel a podzhotovitelé (např. elektro),
- budoucí vlastníci (správci) objektů.

Dokument ZVS se sestaví do svazku nebo více svazků.
Základní členění ZVS:
A. Souhrnné řešení
B. Stavební část
C. Technologická část
U jednoduchých staveb lze přílohy Souhrnného řešení
zařadit do stavební části. Pro tyto stavby se ZVS člení
na
A. Stavební část
B. Technologická část

Skladba ZVS
Dokument ZVS se sestaví ze základních svazků podle
čl. 2.3.5.7, odstavce (2) podle rozsahu stavby.

V případě, že stavba nemá technologické soubory, vypracuje se pouze výkresová část s názvem:
Zadávací výkresy stavby

Každý základní svazek obsahuje:
- hlavní titulní list,
- zařazené dokumenty (např. Souhrnné řešení),
- zařazené skupiny objektů (svazky Stavební a Technologické části stavby).

(2.1) SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ obsahuje přílohy DSP,
které se doplní o případné připomínky stavebního povolení.
Jsou to zejména:
- Celková (přehledná) situace stavby,
- Situace stavby (koordinační),
- Geodetické podklady,

Každý základní svazek ZVS se sestává z:
- hlavního titulního listu,
- zařazených dokumentů (Souhrnná řešení stavby)
nebo
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-

zařazených objektů (svazky Stavební nebo
Technologické části stavby).

VD-ZVS (ZOP-D). Pokud je neurčí, navrhne je zhotovitel VD-ZDS po projednání s objednatelem.

Hlavní titulní list musí obsahovat:
- název zakázky, druh stavby (pokud není zřejmý
z názvu zakázky),
- zadavatel/objednatel,
- zhotovitel dokumentace,
- datum zhotovení dokumentace (měsíc, rok),
- název svazku (např. Souhrnná řešení stavby),
- obsah svazku.

2.3.5.8 Zvláštní technické kvalitativní podmínky
stavby PK (ZTKP)

ZTKP upravují nebo doplňují podmínky uvedené v TKP.

Jejich zhotovení se řídí těmito pravidly:
a) jestliže zhotovitel dokumentace (VD-ZDS) navrhne
v dokumentaci stavby (ZVS) práci a/nebo dodávku,
pro kterou nejsou v TKP odpovídající podmínky,
musí pro ně vypracovat ZTKP;
b) je-li na zhotoviteli dokumentace požadováno vypracování všech potřebných ZTKP (požadavkem
v zadávací dokumentaci na zhotovení VD-ZDS)
a objednatel předá ZTKP na jim vybrané práce a dodávky, zhotovitel dokumentace zpracuje celé ZTKP
s použitím vlastních ZTKP (viz a)) a ZTKP předaných objednatelem;
c) celé ZTKP vypracuje objednatel s použitím svých
ZTKP a případných ZTKP vypracovaných zhotovitelem dokumentace.

Podle rozsahu a složitosti stavby se jednotlivé objekty
mohou sdružovat do svazků obsahujících výkresy:
- jednotlivých objektů (velmi rozsáhlé objekty),
- skupin objektů při respektování účelnosti (viz 2.3.5.7,
odstavec (3)),
- všech objektů (jednoduché a/nebo malé stavby).
Jednotlivé svazky objektů obsahují objektový titulní list
s uvedením:
- názvu objektu a jeho číselného označení,
- seznam výkresů
a jednotlivé výkresy objektu s očíslováním výkresů.

Při tvorbě ZTKP se musí zajistit nejméně kvalita a technická úroveň požadovaná TKP, ČSN, TP a VL. Jestliže
to povaha stavby vyžaduje a současná úroveň techniky
umožňuje, je možné, s uvážením ekonomických dopadů,
předepsat náročnější požadavky na materiály, výrobky,
technologie a výsledné jakosti předmětu příslušné ZTKP.

Svazky ZVS mohou být trvale spojeny vhodnou vazbou
(trvalou nebo rozebíratelnou) nebo jednotlivé výkresy vloženy do společné obálky podle požadavku
objednatele dokumentace.
POZNÁMKA: V jednom svazku lze vypracovat např.
Souhrnné řešení stavby
Silnice I. tř.
Silnice II. a III. tř. (nebo společně všechny silnice)
Mostní objekty (menšího rozsahu) apod.

Zpracování ZTKP se provede v souladu s metodikou
uvedenou v příloze Kapitoly 1 – TKP, příloha 8.

2.3.5.9 Soupis prací stavby

(4) Dokumentace k ZVS

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

Tento dokument není součástí zadávací dokumentace
stavby, ale je nedílnou částí zakázky na zhotovení ZVS.
Je určen pro potřeby objednatele ZVS. Převážně se
sestává z písemných dokumentů, ale může obsahovat
i výkresy, které souvisí se ZVS, ale neovlivňují časové
a cenové požadavky na zhotovitele stavby.

Pro práce neuvedené v OTSKP-PK se vypracují individuální položky (viz OTSKP-PK, Část I – 1.4 a Část II.
– čl. 4.6.3.1).
Soupis prací se vypracuje pro stavebně technické řešení
stavby určené ZVS, TKP-D, TKP a ZTKP. Na základě
požadavku objednatele se sestaví soupis prací i pro
alternativní technické řešení požadované objednatelem v ZOP-D. Členění položkového oddílu a celkový
souhrn navrhne zhotovitel ve shodě s částí II – OTSKP
(Metodický pokyn na sestavení a užití soupisu prací)
pokud objednatel neurčí v zadávací dokumentaci na
VD-ZDS v ZOP-D speciﬁcké požadavky na sestavení
soupisu prací, např. samostatné soupisy prací na části
stavby (úseky, objekty) a souhrn pro celou stavbu, krycí
listy a souhrny pro všechny objekty a souhrn všech objektů a další požadavky.
Způsob vyhotovení soupisu prací určí zadavatel/objednatel v zadávací dokumentaci na VD-ZDS (písemná
forma, digitální forma v určitém softwarovém formátu).
Ocenění sestaveného soupisu prací (určení orientační
ceny stavby) provede zhotovitel dokumentace pouze na
základě požadavku objednatele v ZOP-D. Tento dokument se považuje za důvěrný a zhotovitel dokumentace

Do této dokumentace se zařazují zejména:
-

zdůvodnění návrhů úprav DSP požadované podmínkami stavebního povolení a jejich projednání podle
TKP-D,
statické, hydrotechnické a další výpočty,
vysvětlující informace a zdůvodnění pro objednatele,
další možné doklady.

Určitá část Dokumentace k ZVS může být užitečná pro
zhotovitele stavby, zejména pro vyhotovení Realizační
dokumentace stavby.
Skladba Dokumentace k ZVS se upraví tak, aby dokumenty, které hodlá objednatel ZVS předat zhotoviteli
stavby, byly odnímatelné.
Dokumenty pro potřebu zhotovitele stavby určí objednatel VD-ZDS v zadávací dokumentaci na zhotovení
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2.3.7 Dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS)

nesmí poskytnout žádné informace z tohoto dokumentu
třetí osobě.

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby.
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumentovány všechny změny stavby oproti DSP, ZVS popř.
RDS. Přitom se postupuje podle Směrnice pro dokumentaci staveb PK.
Při převzetí prací předá zhotovitel stavby ojednateli/
správci stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy
s vyznačenými změnami s související dokumenty. Obsah
písemné části DSPS určí zadavatel/objednatel stavby po
projednání s majetkovým správcem příslušné PK.
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 potom souborem opravených výkresů. Pokud je změn
stavby mnoho a/nebo zadavatel/objednatel stavby rozhodne, vypracuje se soubor nových výkresů, které zobrazují skutečné zhotovení stavby.
Součástí DSPS je soubor dokumentů, které je třeba
zachovat po dobu životnosti stavby, jsou to zejména
statické výpočty, hydrotechnické výpočty, montážní
a demontážní pokyny a provozní řády.

2.3.5.10 Zhotovení všech dokumentů ZDS
2.3.5.10.1 Požadavek na zhotovení celé ZDS určuje
objednatel v zadávací dokumentaci na
zhotovení ZDS.
2.3.5.10.2 Zhotovitel ZDS vypracuje všechny
dokumenty ZDS v souladu se zákonem
č. 40/2004 Sb., vyhláškou č. 239/2004
Sb. a ustanoveními čl.2.3.5.1 a 2.3.5.2.
2.3.5.10.3 Zadávací dokumentace na zhotovení
ZDS musí obsahovat podklady uvedené
v čl. 2.3.5.5, tj.:
-

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné
práce a dokumentaci staveb PK (VOP-D a ZOP-D),
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
staveb PK (TKP-D a ZTKP-D).

V příloze A ZOP-D se určí:

2.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

a) požadované služby: zhotovení všech dokumentů
ZDS včetně VD-ZDS,
b) podklady a požadavky pro vyhotovení požadavků
a podmínek pro zpracování nabídky a zvláštních obchodních podmínek (ZOP).
V příloze B ZOP-D se uvede personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.
V příloze C se uvedou platby a platební podmínky.

2.4.1 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.

2.4.2 Projednání dokumentace

2.3.5.10.4 Zhotovitel ZDS vypracuje tyto
dokumenty ZDS, tj.:

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

a) Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky;
b) Zvláštní obchodní podmínky;
c) Zadávací výkresy stavby;
d) Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby;
e) Soupis prací
a s použitím těchto dokumentů a dokumentů VOP
a TKP sestaví kompletní zadávací dokumentaci stavby:
- Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,
- Obchodní podmínky stavby PK (VOP + ZOP),
- Zadávací výkresy stavby (ZVS)
- Technické speciﬁkace (TKP – ZTKP),
- Soupis prací.

2.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE
2.5.1 Odsouhlasení dokumentace

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

2.5.2 Předání a převzetí dokumentace

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

2.3.6 Realizační dokumentace stavby (RDS)

2.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Realizační dokumentace stavby je součástí zhotovení
stavby. RDS zajišťuje zhotovitel stavby v rozsahu a
podrobnostech podle vlastních potřeb a požadavků zadavatele/objednatele stavby uvedených z ZDS. V případě
potřeby pro zhotovení RDS upřesní zhotovitel stavby geotechnické údaje doplňujícím (ověřovacím) průzkumem.
Vypracování RDS musí dodržovat návrh stavby
podle ZDS a DSP. V případě nezbytných a objednatelem odsouhlasených změn se postupuje v souladu s
Obchodními podmínkami staveb PK a u ŘSD také se
Směrnicí GŘ č. 10/2004 Změny stavby.

Platnost technických norem, předpisů a podkladů uvedených v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací
dokumentace na zhotovení dokumentace stavby.
Platnost v případě jejich pozdějších změn je uvedena
v oddíle 1.3 kapitoly 1 TKP-D.
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2.6.1 Technické normy
(vydané změny norem zde nejsou uvedeny)

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací, 2003, Valbek s.r.o., Liberec

Označení

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, 1998, Dodatek
č. 1, 2004 PRAGOPROJEKT
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Revize 2005

ČSN 01 3466
ČSN 73 0039
ČSN 73 0802
ČSN 01 3419
ČSN 73 3050
ČSN 73 6056
ČSN 73 6059

ČSN 73 6100
ČSN 73 6101
ČSN 73 6102
ČSN 73 6108
ČSN 73 6109
ČSN 73 6110
ČSN 73 6133
ČSN 73 6201
ČSN 73 6220
ČSN 73 6425
ČSN 73 7507

Název a rok účinnosti
nebo vydání
Výkresy inženýrských staveb.
Výkresy pozemních komunikací
1997
Navrhování objektů v poddolovaném území 1991
Požární bezpečnost staveb.
Společná ustanovení 1995
Výkresy ve stavebnictví.
Vytyčovací výkresy staveb.
1988
Zemní práce. Všeobecná ustanovení 1987
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
1988
Servisy a opravny motorových
vozidel, čerpací stanice pohonných
hmot. Základní ustanovení.
1978
Názvosloví silničních komunikací
1984
Projektování silnic a dálnic
2004
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 1995
Revize 2006
Lesní dopravní síť 1996
Projektování polních cest
2004
Projektování místních komunikací
2005
Navrhování a provádění zemního
tělesa pozemních komunikací
1998
Projektování mostních objektů
1995
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací 1996
Autobusové, tramvajové a trolejbusové zastávky 1995
Revize 2005
Projektování tunelů pozemních
komunikací 2005

Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního
a ekonomického hlediska, 1995, MDS
TP 57
TP 65
TP 66
TP 76
TP 81
TP 83
TP 85
TP 99
TP 100
TP 103
TP 104
TP 105

TP 113
TP 132
TP 133
TP 135

2.6.2 Technické předpisy a podklady
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,
2004, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

TP 145

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, 1998 a pozdější revize,
PRAGOPROJEKT, a.s., Praha

TP 170
TP 171

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací,
2002, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací, 1998 a pozdější novely, PRAGOPROJEKT,
a.s., Praha
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Speciální bezpečnostní zařízení
na PK - Únikové zóny, 1993,
Dopravoprojekt Brno
Zásady pro dopravní značení 2002,
CDV Brno
Zásady pro označování pracovních
míst na PK, 2003, CDV Brno
Geotechnický průzkum pro stavby
pozemních komunikací, 2001, SG
Geotechnika Praha
Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, 1996, CDV Brno
Odvodnění pozemních komunikací, 1997, PGP, revize 2005
Zpomalovací prahy, 1996,
Roadconsult Praha
Vysazování a ošetřování silniční
vegetace, 1998, SV Brno, dodatek
2004
Zásady pro orientační dopravní
značení na PK, 1999, CDV Brno,
revize 2005
Navrhování obytných zón, 1998,
Koura publishing Mariánské
Lázně
Protihlukové clony PK, 2003,
PROMO Praha
Nakládání s odpady vznikajícími
při technologiích používajících
asfaltové emulze bez obsahu dehtu,
1998, IMOS Brno
Značky a symboly pro výkresy PK,
1998, ÚDI Praha
Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích,
2000, Roadconsult Praha
Zásady pro vodorovné dopravní
značení na PK, 2005, CDV Brno
Projektování okružních křižovatek
na silničních a místních komunikacích, revize 2005, V-Projekt
Ostrava
Zásady pro navrhování úprav
průtahů silnic obcemi, 2001, CDV
Brno
Navrhování vozovek pozemních
komunikací, 2004, VUT Brno,
Roadconsult
Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK,
2004, CDV
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Vzorové listy staveb PK:
VL 1
Vozovky a krajnice, 1995, revize
2005
VL 2
Silniční těleso, 1995
VL 2.2
Odvodnění, 1998, revize 2006
VL 3
Křižovatky, 1995, Dodatek č. 1
VL 6.1
Vybavení pozemních komunikací
– Svislé dopravní značky, 2004
VL 6.2
Vybavení pozemních komunikací
– Vodorovné dopravní značky,
2004
VL 6.3
Dopravní zařízení, CDV Brno,
2004
VL 7
Vybrané prvky místních komunikací pro zklidnění dopravy,
Roadconsult 2005
VL 0
Vzorové listy oprav mostních objektů, Pontex, 2000

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a změně některých zákonů (zákon
o elektronických komunikacích)
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a státní báňské, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve
znění pozdějších předpisů

2.6.3 Právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona 114/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

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

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

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

Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků, určených
k plnění funkce lesa, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikací., ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů a stanoví další seznamy
odpadů

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah., ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 485/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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