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10.1 VŠEOBECNĚ

Pro navrhování cizích zařízení platí také souvisící kapitoly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 11 TKP-D.

Kapitola 10 Cizí zařízení na pozemních komunikacích
je součástí Technických kvalitativních podmínek pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen
TKP-D). Platí pro ni všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 TKP-D Všeobecně.
Použití a výklad této kapitoly je možný pouze s kapitolou 1 – Všeobecně.

Pro názvosloví a pojmy užívané v této kapitole TKP-D
platí příslušné technické normy. Pro návrhy všech zařízení, která jsou obsahem kapitoly 10 platí příslušné
technické normy, zákony, předpisy a vyhlášky, jejichž
seznam je vždy u každé části uveden v oddíle 10.6.
Požadavky na zajištění jakosti prací jsou určeny
Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací
(SJ-PK) - Metodický pokyn: Část II/1 Projektové práce
a Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce, č.j. 20840
/01-120, ve znění pozdějších změn (úplné znění – Věstník
dopravy 14-15/2005).

TKP-D jsou vydány v tištěné formě i na elektronickém
nosiči CD – Rom. V případě jakýchkoli odlišností platí
údaje tištěné verze.

10.1.1 Obor projektových prací této kapitoly
Tato kapitola TKP-D je souborem požadavků objednatele dokumentace stavby na její zpracování, kontrolu
a převzetí. Stanovuje technické kvalitativní podmínky
pro dokumentaci cizích zařízení, které neslouží výlučně
vlastníkovi dotčené pozemní komunikace v smyslu § 14
odst. (3) zákona č. 13/1997Sb., avšak dotýkají se silničních pozemků. Při umístění cizích zařízení (podélné
nebo příčné přechody tělesa PK) je třeba dodržet zákon
č. 13/1997 Sb. a vyhlášku MDS č. 104/1997 Sb.

10.1.2 Členění kapitoly 10 na části:

Technické požadavky této kapitoly platí i pro zařízení
sloužící pozemním komunikacím.
Tato kapitola platí plně pro samostatné objektové nebo
stavební celky. Pokud jsou tato zařízení součástí celkového řešení stavby, platí podmínky a rozsah dokumentace
stanovené objednatelem dokumentace celkového řešení,
případně uvedené v ZOP-D. Členění a obsah dokumentace se v zásadě řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací, pokud v této kapitole TKP-D
případně ZOP-D není stanoveno jinak.
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ČÁST 10.A SDRUŽENÉ TRASY

Kolektory jsou vybaveny vstupními, montážními a únikovými otvory. Únikové otvory nesmí být v pojížděné
části komunikace, musí být ve veřejném prostoru, v zeleni, chodníku nebo jiné nepojížděné části přidruženého
prostoru komunikace. Otvory musí být zvenku uzamykatelné, zevnitř otevíratelné bez použití nástroje.

10.A.1 VŠEOBECNĚ
Tato část A TKP-D 10 se zabývá vazbou pozemních komunikací a sdružených tras městských vedení technického vybavení ve smyslu ČSN 73 7505. Sdružená trasa je
směrově i výškově zkoordinované sjednocení minimálně
dvou různých druhů vedení uložených v umělé konstrukci
s případnou možností pohybu obsluhy uvnitř.

Pro kolektory platí přiměřeně ustanovení kapitoly 7
TKP-D.

10.A.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

Typy sdružených tras (dále společné konstrukce):
– kolektory, komory, kolektorové přípojky,

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

– chodníkové kanály,
– energomosty, potrubní mosty,

Důvodem uložení inženýrských sítí do společné konstrukce je množství vedení různých správců, jejich vzájemná vazba technická i funkční, jejich poloha vzhledem k pozemní komunikaci a okolní zástavbě. Důležitou
roli zde hrají i majetkoprávní vazby v okolí komunikací
a vazba těchto vedení na okolí, tj. potřeba odboček. Tyto
okolnosti rozhodnou o způsobu uložení vedení, kde výraznou úlohu má technický, ekonomický a ekologický
efekt řešení. Při návrhu je nutné uvážit i cenu pozemků,
která může rozhodujícím způsobem hospodárnost řešení
ovlivnit. Rovněž je třeba uvážit i technologický postup
z hlediska rychlosti výstavby, ekologický dopad vybrané
varianty a podobně. Speciﬁcké požadavky na zpracování dalších hledisek musí uvést objednatel ve smlouvě
zejména ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách pro dokumentaci (dále jen ZTKP-D).

– nadchodníkový kolektor,
– tvárnicové tratě univerzální apod.,
– technické kanály.
Kolektory pod pozemními komunikacemi mohou být
ražené (hlubině nebo mělce) a hloubené z povrchu, případně uložené na terén a zasypané.
Ražené kolektory jsou tvořeny konstrukcí, vyplývající
z technologie ražby ve smyslu ČSN 737501. U hloubených
kolektorů probíhají zemní práce dle ČSN 73 3050.
V kolektoru mohou být uloženy sítě dle ČSN 73 7505:
vodovod (viz čl. 5.1), plynovod (viz čl. 5.2), tepelné sítě
(viz čl. 5.3), elektrické kabely (viz čl. 5.4), sítě pro přenos
informací a potrubní poštu (viz čl. 5.5), stokové sítě (viz
čl. 5.6), pneumatická doprava tuhého domovního odpadu
(viz čl. 5.7), rozvod stlačeného vzduchu (viz čl. 5.8).

Základní normou pro toto vedení je ČSN 73 7505. Další
předpisy – viz oddíl 10.A.6 této části TKP-D 10.

10.A.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

Hloubené kolektory mohou být prefabrikované, betonované na místě, zděné nebo kombinované.

10.A.3.1 Studie
Části sdružené trasy:
Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

1. část stavební – vlastní konstrukce, vodorovné podzemní prostory, svislé podzemní prostory, vstupní
a únikové otvory, armaturní, montážní a větrací
šachty, čerpací jímky přidružené stavby, dispečinky,
trafostanice, ventilátorovny, strojovny;

10.A.3.1.1 Podklady:
– záměr objednatele,

2. vybavení – výstroj, tj. konstrukce sloužící k uložení
trubních a kabelových vedení, konstrukce pro obsluhu a dopravu, vlastní vybavení zajišťující bezpečný
a bezporuchový provoz – řídící systém, ovládání, měření a regulace (MaR), signalizace, dorozumívací
systém, protipožární ochrana, odvodnění, osvětlení,
větrání, zabezpečení svislé a vodorovné dopravy, protikorozní ochrana, ochrana proti bludným proudům,
ochrana proti nebezpečí dotyku, trubní a kabelová
vedení.

– rozsah řešeného území,
– situační a výškové podklady,
– navazující investice,
– vyhodnocení geotechníckých podkladů na základě
archivních materiálů,
– územně plánovací dokumentace,
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– prognoza správců inženýrských sítí,

– varianty řešení,

– inventarizace okolních zařízení,

– koordinační řezy uspořádání ve sdružené trase,

– vyhodnocení archeologických aspektů stavby na základě archivních podkladů,

– situace ZS včetně staveništních a přístupových cest.

– informativní výpis z katastru nemovitostí,

10.A.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
upřesněna sdružená trasa zejména vzhledem na majetkoprávní záležitosti a ostatní objekty stavby. Tato trasa musí
být ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace
nedošlo k jejich změnám nebo odchylkám.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.A.3.1.2 Koordinace
10.A.3.2.1 Podklady:

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího technického a ekonomického řešení.
Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základních
vazeb na okolí vychází závěr řešení důležitý zvláště pro
rozhodnutí o uložení do sdružených tras. Koordinace se
provádí v rozsahu podkladů, které jsou v úrovni studie
k dispozici a pro potřeby určené studie.

– územně plánovací dokumentace,
– zastavovací plán stavby,
– trasy pozemních komunikací,
– údaje o poloze jednotlivých prvků inženýrských sítí,
které budou uloženy do sdružené trasy,

10.A.3.1.3 Obsah studie

– vnější vztahy těchto jednotlivých vedení,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje studie:

– geotechnický, hydrogeologický, radonový průzkum
zpravidla předběžný a další dle potřeby,

Písemná část:

– studie pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady uvedené v pododdílu 10.A.3.1.1,

– identiﬁkační údaje,
– účel a vymezení studie,

– inventarizace a stavebně technický průzkum objektu
v zóně ohrožení,

– soupis výchozích údajů, podkladů a základních předpisů,

– hodnocení vlivu na životní prostředí dle TKP-D 11,
– požadavky správců sítí na umístění sítí ve sdružené
trase,

– katastrální situace,

– charakteristika a vyhodnocení variant z požadovaných hledisek,

– majetkoprávní (vlastnické) záležitosti.
– zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

– zdůvodnění výsledné varianty,
– posouzení vlivu stavby na životní prostředí,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– zhodnocení geotechnických podmínek,

10.A.3.2.2 Koordinace

– popis a zdůvodnění návrhu hlavních objektů včetně
předpokládané technologie provádění,

Pro daný způsob řešení je základní podmínkou zpracování detailní koordinace a to tak, aby bylo možno
odůvodnit navrhované řešení. Na základě provedené
koordinace možno stanovit druh a průřez společné konstrukce, který vyhoví podmínkám provozu a bude co
nejekonomičtější. Uspořádání jednotlivých sítí musí odpovídat ČSN 73 7505.

– hlavní materiálové vstupy,
– postup a podmínky dalšího projektového postupu.
Výkresová část:
– přehledná situace variant včetně vstupních a únikových cest,
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10.A.3.2.3 Obsah dokumentace

do 1 roku, dočasného záboru nad 1 rok a trvalého
záboru,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními
subsystémy technické infrastruktury, nutné přeložky
inženýrských sítí a omezení existujícího provozu,

10.A.3.2.3.1 Písemná část
– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních
prací, deponie, požadavky na konečné úpravy území,
ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch,

a) Průvodní zpráva ke stavbě nebo jejím částem obsahuje:
– identiﬁkační údaje stavebníka, (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– členění stavby na provozní soubory a objekty,
– popis zajištění životního prostředí, ochrany zvláštních
a jiných zájmů, zejména řešení vlivu stavby na zdraví
a na životní prostředí včetně odstranění nebo snížení
negativních účinků v souladu s TKP-D 11,

– místo stavby a katastrální území,
– předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využítí a navrhovaných opatření v území,

– základní koncepce zajištění požární ochrany,

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení, případně odůvodnění
proč se požadavkům nevyhovuje,

– popis jednotlivých zabezpečovacích prvků,

– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení, případně odůvodnění, proč
se požadavkům nevyhovuje,

– základní údaje o předpokládaném průběhu stavby,

– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,
– rozsah a uspořádání staveniště,

– doklad o existenci stávajících inženýrských sítích.
V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky, které zhotovitel dokumentace obdržel v průběhu
zpracování, případně musí být vysvětleno, proč nejsou
akceptovány.

– požární zprávu,
– zprávu civilní ochrany,
– posouzení vlivu stavby na životní prostředí,

10.A.3.2.3.2 Výkresová část:
– členění stavby na provozní soubory a stavební objekty.

– koordinační situace,

b) Technická zpráva k objektům obsahuje:

– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,

– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu územního
rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením vazeb na okolí
a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů,

– stručný popis a zdůvodnění předkládaného stavebně-technického řešení,

– zakreslení záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

– situace vlastního objektu se zakreslením staveb určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi v okolí
v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším s dostatečnou
vypovídající schopností,

– stručný popis stavby,

– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– přehledný podélný proﬁl s geologickými údaji,
– koncepci geotechnického monitoringu,
– nadimenzování jednotlivých vedení,

– vzorové příčné řezy sdruženou trasou s vnitřním
uspořádáním,

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce a kácení dřevin,

– schematické řešení technologie a provozních zařízení
v kolektoru a v komorách,

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením záboru

– technologie výstavby-zemní práce dle ČSN 73 3050,
razící práce dle ČSN 73 7501,
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– situaci postupu výstavby sdružené trasy,

10.A.3.3.1 Podklady nutné pro zhotovení DSP:

– situaci dočasných i trvalých záborů,

– rozhodnutí o umístění stavby se stanovisky a požadavky, které je nutno v DSP splnit,

– dopravní omezení při stavbě,
– dokumentace pro ÚR,
– zařízení staveniště.
– upřesněný zastavovací plán stavby,

10.A.3.2.3.3 Doklady:

– nivelety pozemních komunikací,

– vyjádření správců inženýrských sítí obsažených ve
sdružené trase, správce sdružené trasy, správce komunikace a všech stavbou jakkoliv dotčených orgánů,

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– doklad o existenci stávajících inženýrských sítí,

– základní korozní průzkum prostředí a jeho vyhodnocení,

– závěry stavebně technického průzkumu,

– zvláštní podmínky objednatele na zpracování DSP.

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele dokumentace k připomínkám.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel jsou uvedeny v ZOP-D.

10.A.3.2.3.4 Souvisící dokumentace

10.A.3.3.2 Koordinace

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.

Požaduje se prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci DÚR. Jedná se o časoprostorovou koordinaci, která musí splňovat technická i ekonomická
hlediska.

a) Písemná část:
Obsahuje řešení jednotlivých inženýrských sítí, které jsou
součástí sdružené trasy a jejich uložení ve sdružené trase
a prostorové řešení uzlů na trase.

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),
– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,

10.A.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů

– bilance zemin a ornice,

Nestanoví- li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace pro stavební povolení (DSP) následující:

– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

10.A3.3.3.1 Písemná část
b) Výkresová část:
a) Průvodní zpráva:
– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– identiﬁkační údaje objednatele a zhotovitele dokumentace,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

– druh, účel a místo stavby,

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,
– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

10.A.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
– způsob provedení stavby,
Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– věcné a časové vazby stavby na okolí,
– členění stavby na provozní soubory a stavební objekty,
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– předpokládaná doba výstavby, zahájení a ukončení
stavby,

– stavební i technologické výkresy komor, výkresy
technologie kolektoru,

– závěry a doporučení požárně bezpečnostního řešení stavby,

– výkresy jednotlivých vedení v kolektoru,
– provozní schéma kolektorů,

– podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.
– projekt geotechnického monitoringu včetně zpracování koncepce varovných stavů,

b) Technická zpráva:
– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

– koordinační situace geotechnockého monitoringu,
– POV obsahující:
– situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení
staveniště,

– zhodnocení provedených průzkumů,
– popis technického řešení stavby,

– harmonogram postupu práce, případně postup jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné vazby časové
i prostorové,

– výpočet a nadimenzování jednotlivých sítí ve sdružené trase,

– dopravně inženýrská opatření,
– posouzení vlivu stavby na životní prostředí a řešení
jeho ochrany,

– případně další výkresy nezbytné pro ocenění
stavby.

– popis provádění zemních prací, zejména hutnění
dle ČSN 72 1006,

10.A.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů
– požárně-bezpečnostní řešení,
Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

– statický výpočet betonových a ocelových konstrukcí,
– bezpečnost a ochrana zdraví při stavbě,

10.A.3.4 Zadávací dokumentace stavby (ZDS)
– popis organizace výstavby obsahující:
Podklady, požadavky a obsah ZDS jsou uvedeny ve
Směrnici pro dokumentaci staveb PK v kapitole 9
a v TKP-D kapitole 1.

– popis technologie výstavby,
– zábor území staveniště,

10.A.3.4.1 Vybrané dokumenty zadávací
dokumentace stavby (VD ZDS)

– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé stavby,
– popis rozsahu zařízení staveniště.

10.A.3.4.1.1 Projektová dokumentace provádění
stavby (PDPS)
10.A.3.3.3.2 Výkresová část:
Výchozí podklady pro zhotovení PDPS:
– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo podrobnějším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřejmá
poloha stavby a veškeré koordinační vazby, přeložky
inženýrských sítí, rušení a bourání objektů kácení
dřevin, ochranná pásma,

– vodoprávní rozhodnutí je-li požadováno,
– stavební povolení a jeho podmínky,
– povolení nakládání s vodami, je-ji vydáno,
– dokumentace pro stavební povolení (DSP),

– koordinační situace,
– ZOP-D,
– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,
– ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednatelem),
– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení, příčné řezy v charakteristických místech,

– případné dodatečné průzkumy a zaměření, zajištěné
objednatelem;
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– další požadavky objednatele formulované v ZOP-D.

– TKP,

Požadavky:

– TKP-D,

– zhotovitel dokumentace doplní dokumentaci DSP
podle podmínek stavebního povolení,

– požadavky objednatele na vypracování ZTKP uvedené v ZOP-D, příl. A.

– zhotovitel dokumentace vypracuje PDPS tak, aby
podle ní bylo možné provedení zhotovovacích prací
a sestavení soupisu prací podle OTSKP,

Požadavky:
– zhotovitel vypracuje ZTKP v souladu s metodikou
uvedenou v TKP kap. 1, příloha č. 8,

– zhotovitel dokumentace vypracuje Dokumentaci
k PDPS, která obsahuje převážně písemné dokumenty, např.:

– Jestliže zhotovitel ZVS navrhne práci nebo dodávku,
pro kterou nejsou v TKP odpovídající podmínky,
musí pro ně vypracovat ZTKP.

– zdůvodnění návrhů zajišťující požadavky stavebního povolení (pokud existují),

10.A.3.4.3.3 Soupis prací (SP)
– statické, hydrotechnické a jiné výpočty,
Výchozí podklady pro zhotovení SP:
–

informace pro stavbu, které neovlivňují časové a
cenové závazky smlouvy o dílo,

– stavebně technické řešení stavby určené PDPS, TKP
a ZTKP,

– záznamy z projednání,
– požadovaná podrobnost, kterou určí objednatel
v ZOP-D.

– vysvětlující informace pro objednatele a další
možné doklady ap. určené pouze pro objednatele
PDPS.

Požadavky:

PDPS obsahuje:
– základní členění má vycházet z DSP včetně objektů
a úseků,

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

– dopracování předchozího stupně (DSP) tak, že se dokumentace doplní o technické podrobnosti a zapracují
se připomínky stavebního povolení,

– v případě požadavku objednatele vypracuje zhotovitel
dokumentace jedno cenově oceněné paré pro jeho
potřebu.

– výkresy musí úplně a jednoznačně deﬁnovat příslušné objekty. Do výkresů se doplní detaily určující
konstrukční prvky nebo části, požadavky na funkci
a jakost výrobků a podrobnější určení ploch, tvarů
a rozměrů. Doplňky, které nelze ve výkresech vyjádřit kresbou, se do nich vyznačí formou stručných
textů, tabulek, poznámek, vysvětlivek ap.,

10.A.3.5 Realizační dokumentace stavby
Realizační dokumentace stavby 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 odsouhlasení. Vypracování RDS musí dodržovat ZDS
a DSP. V případě nezbytných a objednatelem odsouhlasených změn se postupuje v souladu s obchodními podmínkami staveb PK.

– svazky výkresů PDPS, do nichž jsou výkresy sdružovány, musí respektovat členění stavby na objekty
podle DSP. Podrobné údaje a požadavky jsou uvedeny
v TKP-D, kap. 1,
– objekty musí být v souřadnicích JTSK, nutných pro
jejich vytýčení a musí obsahovat výškové údaje v
systému Bpv.,

10.A.3.5.1 Výchozí podklady
a) základní podklad je ZDS

– případně provozní soubory a technologické vybavení.

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

10.A.3.4.3.2 Zvláštní technické kvalitativní
podmínky (ZTKP)

10.A.3.5.2 Obsah RDS

Výchozí podklady pro zhotovení ZTKP:

a) Technická zpráva:
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– podrobný popis konstrukce,

Geodetické zaměření skutečného provedení objektů dálnice a dotčených objektů v jejím ochranném pásmu bude
provedeno v souladu s předpisem B 2/ŘSD – digitální
předpis pro tvorbu základní mapy dálnice. Podklady
budou předávány písemně a na pevném nosiči dat.

– popis zemních prací, zejména technologie těžby,
rozvozu a způsobu zpracování zemin, hornin
a druhotných materiálů,
– vystrojení kolektorů,

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.

– popis technologie výstavby konstrukční části sdružené trasy,
– podrobný popis technologie postupu prací při napojení plynovodu,

10.A.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

– speciﬁkace použitých materiálů a výrobků,

10.A.4.1 Kontrola dokumentace

– technologie postupu prací.
b) Výkresová část:

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.

– situace objektu,
– podélné proﬁly,
– příčné proﬁly,

10.A.4.2 Projednání dokumentace
– armovací výkresy,
Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel dokumentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14
kapitoly 1 TKP-D.

– výpis prefabrikátů,
– koordinace všech sítí uložených ve sdružené
trase,

Součástí posouzení a kontroly dokumentace objednatelem může být posouzení expertem určeným objednatelem
podle oddílu 1.14.4 kapitoly 1 TKP-D.

– výkresy uložení jednotlivých sítí ve sdružené
trase,

Objekty sdružené trasy se projednávají:
– kladečský plán vodovodního potrubí,
– vložkový plán kanalizace,

a) s územně příslušným stavebním úřadem pověřených
obcí;

– plán uložení siloproudých a slaboproudých kabelů.

b) s budoucím správcem jednotlivých vedení;
c) se správcem komunikace, do níž se vedení ukládá;

10.A.3.6 Dokumentace skutečného provedení
d) s objednatelem dokumentace.
Dokumentaci skutečného provedení (DSPS) zajišťuje
zadavatel stavby. V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumentovány všechny změny stavby proti
DSP, PDPS popř. RDS.Postupuje se podle Směrnice pro
dokumentaci staveb.

10.A.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE
10.A.5.1 Odsouhlasení dokumentace

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

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

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

10.A.5.2 Předání a převzetí dokumentace
Pokud jsou změny malé, je možno je provést opravou ve
výkresech sloužících pro zhotovení stavby (DSP, PDPS
nebo RDS), DSPS je souborem opravených výkresů.
Pokud je změn hodně nebo zadavatel/objednatel stavby
rozhodne, vypracuje se soubor nových výkresů, které
zobrazují skutečné zhotovení stavby.

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a převzetí dokumentace podle ustanovení oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.
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10.A.6 NORMY A PŘEDPISY

Typový podklad – stavební konstrukce montovaných
kolektoru STÚ Praha
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
– technické podmínky
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL 4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi STÚ
Praha
TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hlm Prahy

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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

10.A.6.1 Technické normy
10.A.6.1.1 Citované normy
ČSN73 7505
ČSN73 6005
ČSN73 7501
ČSN 721006
ČSN73 3050

Sdružené trasy městských vedení
technického vybavení
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Navrhování konstrukcí ražených
podzemních objektů
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Zemní práce

10.A.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické
inspekci (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících
zákonů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 135/2001 Sb., Min. pro místní rozvoj
o územně plánovacích podkladech
a územně plánovací dokumentaci.

10.A.6.1.2 Související normy
ČSN 01 3464

Výkresy inženýrských staveb.
Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN EN ISO
Potrubní části
13 0021-1-6
Potrubí
ČSN 03 8350
Požadavky na protikorozní ochranu
úložných zařízení
ČSN 13 0010
Potrubí – Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
ČSN 13 0072
Označování potrubí podle provozní
tekutiny
ČSN 13 1022
Potrubí svařované
ČSN EN 295-7 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky
a spoje trub pro odpadní a stokovou
kanalizaci.
ČSN 38 3350
Zásobování teplem
ČSN 73 6100
Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6114
Vozovky pozemních komunikací
ČSN EN 1007 1
Plynovody s nejvyšším provozním
tlakem do 16 barů
ČSN 75 5402
Vodárenství. Výstavba vodovodního potrubí.
ČSN 75 5401
Navrhování vodovodního potrubí
ČSN 01 3462
Výkresy inženýrských staveb.
Výkresy vodovodu
ČSN 01 3464
Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN EN 1007-1-4 Plynovody s nejvyšším provozním
tlakem do 16 barů
ČSN 75 5401
Navrhování vodovodních potrubí

10.A.6.2 Technické předpisy a podklady
Typový podklad Prefabrikované prvky tvaru U STÚ
Praha
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ČÁST 10.B KANALIZACE

– navazující investice,
– územně plánovací dokumentace,

10.B.1 VŠEOBECNĚ
– seznam vyhlášených pásem hygienické ochrany
zdrojů pitné a užitkové vody včetně jejich zákresů,

Předmětem části B TKP-D 10 je kanalizace, která neslouží výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. § 12 odst (3).
Jedná se většinou o jednotnou nebo splaškovou kanalizaci, která odvádí splaškové vody z měst, obcí, sídlišť,
rozptýlené výstavby, průmyslových závodů, sportovních
areálů, dopravních zařízení a jiných zařízení z určeného
místa do zařízení na čištění odpadních vod. Kanalizace
sloužící odvodnění komunikací je obsahem kapitoly 5
těchto TKP-D. Potrubní část se řídí ČSN 756101, případně ČSN EN 1671.

– speciﬁcké podmínky správců vodohospodářských
zařízení, za kterých lze jejich zařízení využít pro
vypouštění vod,
– umístění čistírny odpadních vod,
– místo vypouštění přečistěných vod do vodoteče,
– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

Umístění kanalizace je stanoveno ze zákona č. 13/1997
Sb. a to dle § 36, v zastavěné části také dle ČSN 73 6005,
ČSN 75 6230, ČSN 75 6101, ČSN 73 6201, Směrnice STÚ
a další uvedené v oddíle 10.B.6 této části TKP-D 10.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel jsou uvedeny v ZOP-D.

10.B.3.1.2 Koordinace

Umístění kanalizačních šachet je dle ČSN 73 6101,
73 6110, TP83, TKP-D kap 5.

Trasu kanalizace je třeba zkoordinovat se všemi stávajícími i připravenými investicemi. Koordinace se provádí
v rozsahu podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici.

10.B.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH
Umístění kanalizace vyplývá z celkového řešení technické infrastruktury a z potřeby vedení odpadních vod
na místo určení. Ke všem revizním šachtám pro možnost
jejich strojního čištění musí být zajištěn příjezd. Tím je
jednoznačně určena poloha tohoto vedení. Narušení povrchů komunikací nepřichází prakticky v úvahu, neboť
k poruchám na stokách dochází ve vyjímečných případech a to je v tomto případě klasiﬁkováno jako havarije.
V případě uložení stoky v komunikaci je třeba zajistit
její dostatečné krytí, aby z důvodu dynamických účinků
na komunikaci nedocházelo k porušení stoky. Hutnění
navrhnout dle TP 146. Je třeba určit, zda stoka bude
provedena hloubením nebo ražením, což je dáno hloubkovými parametry stoky nebo provozními požadavky
komunikace.

10.B.3.1.3 Obsah studie
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje studie
toto:
a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech variant,
– zdůvodnění výběru varianty,
– technický popis řešení,
– materiálové vstupy,
– vnější souvislosti,

10.B.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– hydrotechnické výpočty v rozsahu generelu, v případě splaškové kanalizace výpočet odtoku splaškových vod,

10.B.3.1 Studie
– ﬁnanční a ekonomická analýza,
Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

– postup a podmínky dalších projektových procesů.

10.B.3.1.1 Podklady:

b) Výkresová část:

– záměr objednatele,

– situace řešení kanalizace včetně případných variant
pokud jsou navrženy,

– rozsah řešeného území,
– koordinační situace,
– situační a výškové podklady,
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– předmět se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního využití a navrhovaných
opatření v území,

– hydrotechnická situace v případě jednotné nebo
dešťové kanalizace,
– výškové ověření.

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení, případně odůvodnění,
pokud nelze požadavky splnit,

10.B.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
přesně určena poloha vedení zejména vzhledem na majetkoprávní záležitosti a ve vazbě k ostatním objektům
stavby. Tato trasa musí být ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace nedošlo k jejich změnám nebo
odchylkám.

– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení, případně odůvodnění, pokud
nelze požadavky splnit.
b) Technická zpráva obsahuje:
– stručný popis stavby,

10.B.3.2.1 Podklady:
– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,
– územně plánovací dokumentace,
– stručný popis stavebně-technického řešení a jeho
zdůvodnění,

– výchozí a konečný bod vedení kanalizace,
– trasa a niveleta pozemní komunikace,

– vyhodnocení geologických a hydrogeologických
podmínek,

– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

–

– studie pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady uvedené v článku 10.B.3.1.1,

– bilance odtoku odpadních vod,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– nadimenzování sítě,
– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.B.3.2.2 Koordinace

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

Vedení kanalizace je třeba zkoordinovat se všemi ostatními sítěmi v navrženém proﬁlu, aby vyhovovaly realizačním i provozním podmínkám. Příčné uspořádání ve
vztahu k ostatním sítím musí odpovídat ČSN 73 6005.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,
– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, ozelenění a jiné úpravy nezastavěných
ploch,

10.B.3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– rozsah a uspořádání staveniště,

10.B.3.2.3.1 Písemná část:

– celková bilance odtoku odpadních vod,

a) Průvodní zpráva ke stavbě nebo jejím částem obsahuje:

– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,
– popis zajištění životního prostředí, ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení vlivu stavby
na zdraví a na životní prostředí včetně odstranění
nebo snížení negativních účinků dle TKP-D 11,

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace včetně výpisu z obchodního
rejstříku, místo stavby,
– katastrální území,

– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby.
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– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky, které zhotovitel dokumentace obdržel v průběhu
zpracování, případně musí být vysvětleno, proč nejsou
akceptovány.

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

10.B.3.2.3.2 Výkresová část:
10.B.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu územního
rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením vazeb na okolí
a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů;

Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– zakreslení záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,

10.B.3.3.1 Podklady nutné pro zhotovení DSP:
– situace vlastní stoky se zakreslením staveb určených
k likvidaci a inženýrských sítí, které mají na řešení
stoky jakýkoli význam. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo
měřítko s dostatečnou vypovídající schopností,

– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,
– upřesněná trasa komunikace,

– koordinační situace,

– podélný proﬁl komunikace,

– přehledný podélný proﬁl,

– příčné řezy komunikacemi,

– vzorový příčný řez.

– ostatní vedení technické infrastruktury v komunikaci, dané polohově i výškově,

10.B.3.2.3.3 Doklady:

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– vyjádření správce komunikace, správců všech stavbou dotčených inženýrských sítí a všech dotčených
orgánů,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– společné stanovisko zhotovitele a objednatele k připomínkám.

10.B.3.3.2 Koordinace
10.B.3.2.3.4 Souvisící dokumentace
Provést situační, výškovou i časovou koordinaci stoky
ve vazbě na komunikaci a ostatní vedení v ní uložených.
Jednotlivá vedení musí splňovat z hlediska koordinace
požadavky ČSN 73 6005.

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů
a) Písemná část:

10.B.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů:

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace pro stavební povolení:

– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,

10.B.3.3.3.1 Písemná část:
– bilance zemin a ornice,
a) Průvodní zpráva:
– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatel
požaduje.

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele,

b) Výkresová část:
– druh, účel a místo stavby,
– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,
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– výkres revizní šachty,

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,
– způsob provedení stavby,

– výkresy ostatních objektů na stoce (spojná komora,
spadiště a skluz apod.),

– předpokládaná doba výstavby.

– POV obsahující:
– situaci s nutnými zábory pro výstavbu i pro zařízení staveniště,

b) Technická zpráva:
– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

– harmonogram postupu práce, případně postup jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné vazby časové
i prostorové,

– zhodnocení provedených průzkumů,

– dopravně inženýrská opatření,

– popis technického řešení stavby,

– případně další výkresy nezbytné pro ocenění
stavby.

– výpočet odtoku splaškových vod,

10.B.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů

– hydrotechnické výpočty dešťové nebo jednotné
kanalizace,

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

– technologie zemních prací dle ČSN 73 3050,
– bezpečnost a ochrana zdraví při stavbě,

10.B.3.4 Zadávací dokumentace stavby

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany,

viz 10.A.3.4
– statický výpočet,

10.B.3.5 Realizační dokumentace stavby

– POV obsahující:
– popis technologie výstavby,

Základní rozsah viz 10.A.3.5

– energetická bilance potřeb při realizaci,

Technická zpráva obsahuje:

– zábor území staveniště,

– popis objektu,

– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé stavby,

– podrobný popis technologie výstavby kanalizace,
– popis použitých materiálů,

– popis rozsahu zařízení staveniště.
– popis jednotlivých objektů na síti.

10.B.3.3.3.2 Výkresová část:

Výkresová část obsahuje:

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším
dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající schopností.
V situaci musí být jednoznačně zřejmá poloha stavby
a veškeré koordinační vazby přeložky inženýrských
sítí, rušení stok, bourání objektů a kácení dřevin,
ochranná pásma,

– podrobné situace vedení,

– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,

– přípojky od objektů, odvodňovacích objektů,

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

– uložení potrubí,

– vytyčovací plány,
– podélné proﬁly,
– vložkové plány,

– výkresy všech objektů.
– příčný řez uložení potrubí, dodržení ČSN 75 6101,
u tlakových systémů dle ČSN EN 1671,
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10.B.3.6 Dokumentace skutečného provedení

ČSN EN 13508

Viz 10.A.3.6.
TNV 75 6522
ČSN EN 1610

10.B.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

ČSN EN 752-1-7

Viz 10.A.4.

ČSN EN 295-1-7

10.B.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

ČSN 75 6909
ČSN 73 7501

Viz 10.A.5.
ČSN EN 12889

10.B.6 NORMY A PŘEDPISY
ČSN 75 6401
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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

ČSN 75 6402
ČSN 73 6100
ČSN 73 6101
ČSN 73 6102

10.B.6.1 Technické normy

ČSN 73 6114
ČSN 01 3463

10.B.6.1.1 Citované normy

ČSN 01 3466

ČSN 73 3050
ČSN 72 1006
ČSN 75 6101
ČSN EN 1671
ČSN 73 6005
ČSN 73 6101
ČSN 73 6201
ČSN 75 6230
ČSN 73 6110

Zemní práce
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Projektování silnic a dálnic
Projektování mostních objektů
Podchody stok a kanalizačních
a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Projektování místních komunikací

Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních
přípojek
Obsluha a údržba stok
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Venkovní systémy stokových sítí
a kanalizačních přípojek
Kameninové trouby, tvarovky
a spoje trub pro odpadní a stokovou
kanalizaci
Zkoušky vodotěsnosti (Změna 1)
Navrhování konstrukcí ražených
podzemních objektů. Společná
ustanovení
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Čistírny odpadních vod pro více než
500 E.O.
Čistírny odpadních vod do 500
E.O.
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
Vozovky pozemních komunikací
Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace
Výkresy pozemních komunikací

10.B.6.2 Technické předpisy a podklady
Uložení nového řadu z kanalizačních trub z prostého
betonu TP-So HYCO
Uložení kameninového kanalizačního potrubí TP-So
HYCO
Ražené stoky TSm – So HDP Praha
Uložení betonových kanalizačních trub v zemi TP – SO
HYCO
TP-SO Převedení závlahového potrubí přes komunikace
HDP Praha
TP-SO Převedení podzemních odvodňovacích zařízení
přes komunikace HDP Praha
TSm-SO Kanalizační podchody pod drahou a pozemními komunikacemi HDP
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi STÚ
Praha
TP 83 Odvodnění vozovek pozemních komunikací,
Pragoprojekt Praha
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
Typový podklad Trubní propustky pozemních komunikací, Dopravoprojekt Brno
Typový podklad Rámové mosty, propustky a podchody,
Dopravoprojekt Brno
Hydrologické poměry ČSSR, Hydrometeorologický
ústav
Městské standardy kanalizačních zařízení na území hlm
Prahy

10.B.6.1.2 Související normy
ČSN EN 124

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
ČSN 13 6350
Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadla do šachiet
ČSN 72 2627-1
Cihlářské prvky pro zvláštní účely.
Cihly kanalizační-rovnoběžky
ČSN 72 2627-2
Cihlářské prvky pro zvláštní účely.
Cihly kanalizační – klíny
ČSN 72 2699
Cihlářské prvky pro zvláštní účely.
Trativodky účinnost
ČSN EN 598-138101 Trubky, tvarovky a příslušenství
z tvárné litiny pro kanalizační potrubí
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10.B.6.3 Právní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 100/99 Sb., o ochraně před povodněmi
Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.
435/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření
a náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla
Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod
Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhl. Min.
zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečistění povrchových vod a odpadních vod

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů
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ČÁST 10.C VODOVOD

– zvláštní požadavky objednatele na vypracování ST.

10.C.1 VŠEOBECNĚ.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

Tato část 10.C TKP-D 10 se zabývá stykem pozemních
komunikací a vodovodního potrubí.

10.C.3.1.2 Koordinace

Zákon č. 13/1997 Sb. umožňuje křížení vodovodního řadu
s dálnicí, silnicí a místní komunikací (viz § 36 odst. 1),
podélné umístění do silničního pomocného pozemku
lze povolit jako zvláštní užívání pozemní komunikace
(§ 36 odst. 3).

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení do
sdružených nebo společných tras. Koordinace se provádí
v rozsahu podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici a pro potřeby studie.

V zastavěném území mohou být vodovodní vedení umístěna v chodnících nebo přilehlých zelených pásech ovšem
s přihlédnutím k vegetaci. V případech, kdy je vyloučena
možnost jiného technického řešení, mohou být vedení
umístěna i ve vozovkách pozemních komunikací (viz
§ 36 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.). V tomto případě platí
prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005.

10.C.3.1.3 Obsah studie
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

Pro řešení styku vodovodu a komunikace platí ČSN
73 6101, ČSN 73 6110, na mostech ČSN 73 6201 a předpisy uvedené v oddílu 10.C.6 této části TKP-D 10.
Podchody pod komunikací se řídí ČSN 75 5630. Zemní
práce se řídí ČSN 73 3050.

a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech variant,
– zdůvodnění výběru,
– varianty, materiálové vstupy,

10.C.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,

Materiál vodovodního potrubí určí zhotovitel dokumentace dle místních podmínek po projednání s budoucím
správcem a se souhlasem stavebníka (objednatele).
Krytí vodovodu je dle ČSN 75 5401 a ČSN 73 6005.
Technologie provádění (protlak, tunel, překop, překop
po polovinách komunikace se zajištěním omezeného provozu, bezvýkopová technologie) je dána podmínkami
povolení pro zvláštní užívání PK, hutnění dle TP 146.

– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.
b) Výkresová část:

10.C.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– situace trasy,
– koordinační situace,

10.C.3.1 Studie

– varianty řešení.

Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

10.C.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
přesně určena poloha vedení zejména vzhledem na majetkoprávní záležitosti a ve vazbě k ostatním objektům
stavby. Tato trasa musí být ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace nedošlo k jejich změnám nebo
odchylkám.

10.C.3.1.1 Poklady:
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,
– situační podklady,
– navazující investice,

10.C.3.2.1 Podklady:
– územně plánovací dokumentace,
– výchozí a konečný bod vodovodu,
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– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– situační a výškové řešení komunikace,
– vzorový příčný řez komunikace,

– rozsah a uspořádání staveniště,
– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

– studie pokud je zpracována, nebo podklady dle
10.C.3.1.1,

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

– zvláštní požadavky objednatele na DÚR.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.C.3.2.2 Koordinace
– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, vegetační a jiné úpravy nezastavěných
ploch,

Vodovodní řady je třeba zkoordinovat se všemi ostatními
sítěmi v navrženém proﬁlu, aby vyhovovaly realizačním
i provozním podmínkám. Příčné uspořádání ve vztahu
k ostatním sítím musí odpovídat ČSN 73 6005, ve sdružené trase ČSN 73 7505.

– výpočet celkové potřeby vody,
–

dimenzování řadů,

10.C.3.2.3 Obsah dokumentace
– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení
vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí včetně
odstranění nebo snížení negativních účinků dle
TKP-D 11,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace

10.C.3.2.3.1 Písemná část
– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby,

a) Průvodní zpráva obsahuje:
– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,
– stručný popis zařízení staveniště.

–

předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení včetně připomínek dotčených
státních orgánů, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení,

10.C.3.2.3.2 Výkresová část
– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu rozhodnutí
o umístění stavby, jeho polohy s vyznačením vazeb
na okolí a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa,

– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.
b) Technická zpráva obsahuje:
– stručný popis stavby,

– situace vodovodu se zakreslením staveb určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi v okolí, Měřítko
1:1000, 1:500 nebo podrobnější s dostatečnou vypovídající schopností,

– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,
– stručný popis předkládaného stavebně-technického
řešení včetně zdůvodnění,

– koordinační situace,

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

– vzorový příčný řez,
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– katastrální situace s vyznačením dotčených pozemků.

– příčné řezy komunikace, ostatní vedení technické
infrastruktury v komunikaci, dané polohově i výškově,

10.C.3.2.3.3 Doklady

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– vyjádření správce vodovodu a komunikace a správců
ostatních dotčených sítí a dotčených orgánů státní
správy,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele dokumentace k připomínkám.

10.C.3.3.2 Koordinace
10.C.3.2.3.4 Souvisící dokumentace
Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všechna
zařízení uložená v komunikaci a zkoordinovat je dle požadavku ČSN 73 6005 avšak tak, aby je bylo možno
provozovat a opravovat. Je třeba dodržet ČSN 73 6005,
75 5630, 75 5401.

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.
a) Písemná část:

10.C.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumetace pro stavební povolení (DSP):

– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,
– bilance zemin a ornice dle ČSN 73 3050,

10.C.3.3.3.1 Písemná část

– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

a) Průvodní zpráva:
– identiﬁkační údaje objednatele a zhotovitele dokumentace,

b) Výkresová část:
– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– druh, účel a místo stavby,
– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

– způsob provedení stavby,
– věcné a časové vazby stavby na okolí,

10.C.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
– členění stavby na provozní soubory a stavební objekty,

Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– předpokládaná doba výstavby, zahájení a ukončení
stavby,
– závěry a doporučení požárně bezpečnostního řešení stavby,

10.C.3.3.1 Podklady nutné pro zhotovení DSP:
– podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.
– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,
b) Technická zpráva:
– upřesněná trasa komunikace,
– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

– podélný proﬁl komunikace,
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– zhodnocení provedených průzkumů,

Technická zpráva obsahuje:

– popis technického řešení stavby,

– popis objektu,

– výpočty a nadimenzování vodovodu,

– podrobný popis technologie výstavby vodovodu,

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany,

– popis použitých materiálů,
– popis jednotlivých objektů na síti.

– statický výpočet, je-li třeba,
Výkresová část obsahuje:
– energetická bilance potřeb při realizaci,
– popis provádění stavby,

– podrobné situace včetně stávajících i nově navrhovaných podzemních vedení,

– časový postup stavby,

– vytyčovací plány,

– popis zařízení staveniště.

– podélné proﬁly,
– kladečské plány a soupisy tvarovek a armatur,

10.C3.3.3.2 Výkresová část:
– přípojky do objektů,
– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším dle potřeby s dostatečnou vypovídací přesností.
V případě nutnosti řešení širších vazeb situace celé
oblasti v měřítku s vypovídající schopností. V situaci
musí být jednoznačně zřejmá poloha stavby a veškeré
koordinační vazby, přeložky inženýrských sítí, rušení
a bourání objektů, kácení dřevin, ochranná pásma,

– uložení potrubí,
– výkresy všech objektů.
– další požadavky na zpracování RDS, uplatněné zhotovitelem stavby.

– podélný proﬁl v měřítku odpovídajícím situaci,

10.C.3.6 Dokumentace skutečného provedení
– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

Viz 10.A.3.6.

– příčný řez uložení potrubí,

10.C.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

– POV obsahující:
– popis technologie výstavby,

Viz 10.A.4.

– zábor území,

10.C.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

– rozsah zařízení staveniště,
– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

Viz 10.A.5.

10.C.6 NORMY A PŘEDPISY
10.C.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů
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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

10.C.3.4 Zadávací dokumentace stavby
10.C.6.1 Technické normy
Viz 10.A.3.4.

10.C.6.1.1 Citované normy
10.C.3.5 Realizační dokumentace stavby

ČSN 73 3050
ČSN 75 5401

Základní rozsah viz 10.A.3.5.
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Typizační směrnice – uložení vodovodního potrubí
Z PVC a PE – HYCO
Pro projektování v Praze Pravidla pro navrhování vodárenských zařízení Pražských
vodáren 1989
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha
Městské standardy ve vodárenských zařízení hl. m.
Prahy

ČSN 75 5630

Vodovodní podchody pod dráhou
a pozemní komunikací
ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání inž. sítí
ČSN 73 7505
Sdružené trasy městských vedení
technického vybavení
ČSN EN 545-132070 Trouby, tvarovky a příslušenství
z tvárné litiny
ČSN 13 2000-2011 Litinové tlakové trouby a tvarovky
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů

10.C.6.3 Právní předpisy
10.C.6.1.2 Související normy
ČSN 01 3462
ČSN 03 8350
ČSN 73 6615
ČSN 13 0010
ČSN 13 0072
ČSN 13 1022
ČSN 75 0150
ČSN 75 5402
ČSN 75 5911
ČSN 75 0150
ČSN 01 3466
ČSN 73 6100
ČSN 73 6102
ČSN 73 6110
ČSN 73 6114
ČSN EN 805

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášek
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích

Výkresy vodovodu
Požadavky na protikorozní ochranu
úložných zařízení
Jímání podzemní vody
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky
a přetlak
Potrubí. Označování potrubí
Potrubí svařované
Vodní hospodářství. Názvosloví
vodárenství
Výstavba vodovodních potrubí
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Vedení hospodářství. Názvosloví
vodárenství
Výkresy pozemních komunikací
Názvosloví silničních komunikací
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
Projektování místních komunikací
Vozovky pozemních komunikací
Vodárenství – Požadavky na vnější
sítě a jejich součásti

10.C.6.2 Technické předpisy a podklady
Typizační směrnice – Uložení vodovodního potrubí
z PVC a PE v zemi
Pokyny pro projektování vodovodních shybek – HDP
Typový podklad – armaturní šachty na vodovodní síti
monolitické – HDP Praha 1983
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
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ČÁST 10.D PLYNOVOD

livých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení
do sdružené nebo společné trasy. Koordinace se provádí
v rozsahu pokladů, které jsou v úrovni studie k dispozici
a pro potřeby určené studie.

10.D.1 VŠEOBECNĚ
Předmětem části D TKP-D kapitoly 10 jsou nízkotlaké
a středotlaké plynovody, které se jakýmkoli způsobem
dotýkají pozemních komunikací.

10.D.3.1.3 Obsah studie

Pro VTL a VVTL plynovody se musí vypracovat
ZTKP-D.

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje studie:
a) Písemná část:

10.D.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

– souhrnný přehled všech řešených variant,

Uložení plynovodů ve vztahu k pozemním komunikacím
je speciﬁkováno v zákoně č. 13/97 Sb. a to v § 36 odst. 3
a vyhlášce č. 104/1997 Sb. a v dalších ČSN a předpisech,
uvedených v oddíle 10.D.6.

– zdůvodnění jednotlivých variant,
– popis vnějších souvislostí,
– popis vlastního technické řešení a jeho zdůvodnění,

Umístění STL a NTL plynovodů v zastavěném území
je řešeno v odst. 4 § 36 zákona č. 13/1997 Sb. a vlastní
poloha je dána ČSN 73 6005, ve sdružených trasách ČSN
73 7505.Při ukládání v komunikacích platí ČSN 73 6101
a ČSN 73 6110, na mostech platí ČSN 73 6201. Zemní
práce se řídí ČSN 73 3050.

– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.

Při návrhu plynovodů je třeba dodržovat ochranná pásma
daná zákonem č. 458/2000 Sb.

b) Výkresová část:
– situace trasy,

10.D.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– varianty řešení,
– vybraná varianta.

10.D.3.1 Studie
10.D.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
upřesněna trasa zejména vzhledem na majetkoprávní
záležitosti a ostatní objekty stavby. Tato trasa musí být
ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace
nedošlo k jejich změnám nebo odchylkám.

10.D.3.1.1 Podklady
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,
– situační podklady,

10.D.3.2.1 Podklady

– navazující investice,

– územně plánovací dokumentace,

– územně plánovací dokumentace,

– situace katastrální mapy se zakreslením stávající
i nově navržené zástavby,

– zvláštní požadavky objednatele na vypracování ST,
– napojovací bod,
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– místo spotřeby,

10.D.3.1.2 Koordinace

– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednot-

– studie pokud byla zpracována nebo podklady uvedené
v pododdílu 10.D.3.1.1,
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– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR,
– podrobný korozní průzkum.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.D.3.2.2 Koordinace

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, vegetační a jiné úpravy nezastavěných
ploch,

Plynovodní řady je třeba zkoordinovat se všemi ostatními
sítěmi v navrženém proﬁlu, aby vyhovovaly realizačním
i provozním podmínkám dle ČSN EN 12007-1 až -4.
Příčné uspořádání ve vztahu k ostatním sítím musí odpovídat ČSN 73 6005.

– celková bilance výpočtu potřeby plynu,
– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,

10.D.3.2.3 Obsah dokumentace

– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí
včetně odstranění nebo snížení negativních účinků
ve smyslu TKP-D 11,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

10.D.3.2.3.1 Písemná část:

– popis zemních prácí dle ČSN 73 3050,

a) Průvodní zpráva obsahuje:

– POV obsahuje:

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele),

– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby,

– identiﬁkační číslo zhotovitele dokumentace,
– popis postupu výstavby,
– předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

– popis technologie provádění.
V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení včetně dotčených státních orgánů, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování,
případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení,

10.D.3.2.3.2 Výkresová část:

– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.

a) situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu rozhodnutí
o umístění stavby, jeho polohy s vyznačením vazeb
na okolí a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa,

c) Technická zpráva obsahuje:
– stručný popis stavby,
– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,
– stručný popis předkládaného stavebně-technického
řešení včetně zdůvodnění,

b) situace vlastního plynovodu se zakreslením staveb
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi
v okolí, Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dostatečnou vypovídající schopností,

– vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických
podmínek,

c) vzorový příčný řez.
– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

10.D.3.2.3.3 Doklady
– rozsah a uspořádání staveniště,
a) vyjádření správce pozemní komunikace, plynovodu
a správců dotčených sítí a dotčených orgánů státní
správy,

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,
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b) společné stanovisko objednatele a zhotovitele dokumentace k připomínkám.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.D.3.2.3.4 Souvisící dokumentace

10.D.3.3.2 Koordinace

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů

Navrhovaný plynovod bude zkoordinován s pozemní
komunikací a všemi ostatními investicemi stávajícími
i nově navrhovanými. Všechna vedení musí splňovat
ČSN 73 6005.

a) Písemná část:

10.D.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,
– bilance zemin a ornice,

10.D.3.3.3.1 Písemná část

– odhad stavebních nákladů, pokud jej objednatel
požaduje.

a) Průvodní zpráva:
– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

b) Výkresová část:
– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– druh, účel a místo stavby,
– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

– způsob provedení stavby,
– předpokládaná doba výstavby.

10.D.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
b) Technická zpráva:
Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– popis staveniště tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

10.D.3.3.1 Podklady:

– zhodnocení provedených průzkumů, koroze viz
ČSN 03 8350,

– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,

– popis technického řešení stavby a jeho zdůvodněn,

– trasa komunikace,
– výpočet potřeby plynu,
– podélný proﬁl komunikace,
– dimenzování potrubí,
– příčné řezy komunikace,
– energetická bilance potřeb při realizaci,
– ostatní vedení technické infrastruktury v komunikaci
dané polohově i výškově,

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany,

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– bezpečnostní opatření při stavbě,

– základní korozní průzkum,

– popis postupu stavby,

– zvláštní požadavky objednatele na DSP.

– časový postup stavby,
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– podrobná situace se všemi stávajícími i nově navrhovanými vedeními,

– popis zařízení staveniště.

10.D.3.3.3.2 Výkresová část:

– vytyčovací plány,

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším
dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající schopností.
V situaci musí být jednoznačně zřejmá poloha stavby
a veškeré koordinační vazby, přeložky inženýrských
sítí, rušení a bourání objektů kácení dřevin, ochranná
pásma,

– podélné proﬁly,
– uložení potrubí.

10.D.3.6 Dokumentace skutečného provedení
Viz 10.A.3.6.

– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,
– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

10.D.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

– příčný řez uložení potrubí,

Viz 10.A.4.

– výkresy ostatních objektů na trase,

10.D.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

– statický výpočet v případě mimořádných okolností,
(malé krytí, poddolované území, apod.),

Viz 10.A.5.
– POV obsahující:
– popis technologie výstavby,

10.D.6 NORMY A PŘEDPISY

– zábor území pro zařízení staveniště,

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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

– rozsah zařízení staveniště,
– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.D.6.1 Technické normy
10.D.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů
10.D.6.1.1 Citované normy

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

ČSN 73 3050
ČSN 73 6005

Zemní práce
Prostorová úprava vedení technického vybavení
ČSN 73 7505
Sdružené trasy městských vedení
ČSN EN 12007-1 až -4 Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů
ČSN 03 8350
Požadavky na protikorozní ochranu
úložných zařízení
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů

10.D.3.4 Zadávací dokumentace stavby
Viz 10.A.3.4.

10.D.3.5 Realizační dokumentace stavby
Základní rozsah viz 10.A.3.5.
Technická zpráva obsahuje:

10.D.6.1.2 Související normy
– popis objektu,

ČSN 01 3464
ČSN 01 3466
ČSN 38 6420
ČSN 38 6462

– podrobný popis technologie výstavby,
– popis použitého materiálu.

ČSN 13 0010
Výkresová část obsahuje:
ČSN 13 0072
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Výkresy vnějšího plynovodu
Výkresy pozemních komunikací
Průmyslové plynovody
Zásobování plynem – LPG –
Tlakové stanice, rozvod a použití
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky
a pracovní stupně
Označování potrubí podle provozní
tekutiny
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ČSN 42 0022
ČSN 73 6100
ČSN 73 6102

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vybraná plynová zařízení,
které mění a doplňuje vyhl. ČÚBP
a ČBÚ č. 554/90 Sb. a 395/2003
Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce
a tech. zařízení při stavebních pracích
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100 /2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů

Asfaltová izolace trubek
Názvosloví silničních komunikací
Projektování křižovatek na silničních komunikacích

10.D.6.2 Technické předpisy a podklady
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací-technické podmínky
Technické pokyny Pražské plynárenské a.s.
Instrukce PTŘ Pražské plynárenské a.s.
Pravidla pro výstavbu plynovodů Pražské plynárenské
a.s.
Technická pravidla TPG, ČPS, GAS s.r.o.

10.D.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
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ČÁST 10.E TEPLOVOD, HORKOVOD

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.E.1 VŠEOBECNĚ
10.E.3.1.2 Koordinace
Předmětem části 10.E TKP-D kapitoly 10 jsou vedení
tepelného zařízení a to podzemní i nadzemní. Teplovody
jako zařízení na rozvod topného media mohou být uloženy v umělém tělese – kanále a to průchozím, průlezném nebo neprůlezném nebo v tzv. bezkanálovém uložení
nebo jako nadzemní vedení v zaizolovaném potrubí na
umělé konstrukci.

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
důležitý závěr řešení. Koordinace se provádí v rozsahu
pokladů, které jsou v úrovni studie k dispozici.Uložení
horkovodů v zastavěné části se řídí ČSN 73 6005, ve
sdružených trasách ČSN 73 7505.

Uložení v umělém tělese předpokládá jednak vlastní kanál a dále šachty, kde jsou uloženy armatury. Bezkanálové
uložení potrubí představuje uložení továrně předizolovaného potrubí do země.

10.E.3.1.3 Obsah studie
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje studie:

Pouze průchozí kanál umožňuje pravidelné kontroly stavu
potrubí a tedy i preventivní opravu potrubí. U ostatních
typů uložení je při opravách nutný větší nebo menší zásah
do komunikace.

a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech variant,

10.E.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

– zdůvodnění výběru variant,
– materiálové vstupy,

Situování teplovodů dle zákona č. 13/1997 Sb. dle § 36
odst. 3 má být mimo silniční pozemek, nelze-li jinak
potom je možno je umístit do silničního pomocného
pozemku. V zastavěné části dle § 36 odst. 4 zákon č. 13/
1997 Sb. ČSN 73 6005, ČSN 38 3350, ČSN 38 3360, ČSN
EN 253, ČSN EN 448, ČSN EN 488 a ČSN 489. Ukládání
na mostních objektech se řídí ČSN 73 6201. Dále platí
směrnice STÚ a další předpisy uvedené v oddílu 10.E.6
této části TKP-D 10.

– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,
– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.

10.E.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

b) Výkresová část:
– situace trasy dle vybrané varianty,

10.E.3.1 Studie

– koordinační řezy,

Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

– varianty řešení.

10.E.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
10.E.3.1.1 Podklady
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
přesně určena poloha vedení zejména vzhledem na majetkoprávní záležitosti a ve vazbě k ostatním objektům
stavby. Tato trasa musí být ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace nedošlo k jejich změnám nebo
odchylkám.

– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,
– situační podklady,
– navazující investice,
– územně plánovací dokumentace,

10.E.3.2.1 Podklady
– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

– požadovaný rozsah řešení,
– výchozí a konečný bod tepelné sítě,
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– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– situační a výškové řešení,
– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

– rozsah a uspořádání staveniště,

– studie pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady podle 10.E.3.1.1,

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

10.E.3.2.2 Koordinace
Trasu teplovodní sítě je třeba navrhnout tak, aby byla
přizpůsobena ostatním podzemním i nadzemním vedením v daném prostoru a to tak, aby všechna tato zařízení
mohla plnit funkci na ně kladené. Příčné uspořádání
musí odpovídat, ve vztahu k ostatním sítím podmínkám
ČSN 73 6005.

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, vegetační a jiné úpravy nezastavěných
ploch,
– celková bilance potřeby tepla, popis zajištění
ochrany životního prostředí, ochrany zvláštních
a jiných zájmů, zejména řešení vlivu stavby na
zdraví a na životní prostředí včetně odstranění
nebo snížení negativních účinků dle TKP-D 11.

10.E.3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– popis výstavby prostorový i časový,
– nutné energetické zabezpečení při výstavbě.

10.E.3.2.3.1 Písemná část:
V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

a) Průvodní zpráva obsahuje:
– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace, místo stavby a katastrální
území.

10.E.3.2.3.2 Výkresová část:
–

předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu územního
rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením vazeb na okolí
a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského půdního
fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa,

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení,

– situace vlastní tepelné sítě se zakreslením staveb
určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi
v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dostatečnou vypovídající schopností,

– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.

– koordinační situace,

b) Technická zpráva obsahuje:
– stručný popis stavby,

– výškové řešení,

– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,

– vzorový příčný řez.

– stručný popis předkládaného stavebně-technického
řešení a jeho zdůvodnění,

10.E.3.2.3.3 Doklady

– vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických
podmínek,

– vyjádření správce teplovodu a komunikace a správců
ostatních dotčených sítí a dotčených orgánů státní
správy,
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10.E.3.3.2 Koordinace

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele k připomínkám.

Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všechna
zařízení v komunikaci uložená a zkoordinovat je dle požadavku ČSN 73 6005 avšak tak, aby je bylo možno
provozovat a opravovat.

10.E.3.2.3.4 Souvisící dokumentace
Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.

10.E.3.3.3 Obsah a rozsah dokumentace

a) Písemná část:

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

a) Průvodní zpráva:
– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,

– druh, účel a místo stavby,
– bilance zemin a ornice,
– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,
– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

b) Výkresová část:
– způsob provedení stavby,
– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– předpokládaná doba výstavby.

– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

b) Technická zpráva:
– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení,

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

10.E.3.3 Dokumentace pro stavební povolení

– kácení dřevin, zhodnocení provedených průzkumů,

Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– popis technického řešení stavby a jeho zdůvodnění,
– bilance potřeby tepla,
– nadimenzování vedení,

10.E.3.3.1 Podklady:
– energetická bilance potřeb při realizaci,
– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,
– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany.

– trasa komunikace,
– podélný proﬁl komunikace,

10.E.3.3.3.2 Výkresová část:
– příčné řezy komunikace,
– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřejmá
poloha stavby a veškeré koordinační vazby, přeložky
inženýrských sítí, rušení a bourání objektů, kácení
dřevin, ochranná pásma,

– ostatní vedení technické infrastruktury v komunikaci
dané polohově i výškově,
– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,
– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,
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– koordinační řezy,

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

– výkresy všech objektů.
– příčný řez uložení potrubí,
– výkres objektů,

10.E.3.6 Dokumentace skutečného provedení

– statický výpočet v případě mimořádných okolností,
(malé krytí, poddolované území, apod.).

Viz 10.A.3.6.

– POV obsahující:

10.E.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

– popis technologie výstavby,
Viz 10.A.4.
– zábor území,

10.E.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A DOKUMENTACE

– rozsah zařízení staveniště,
– harmonogram postupu práce i ve vztahu k ostatním
podzhotovitelům celé stavby.

Základní rozsah viz 10.A.3.5.

10.E.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů

10.E.6 NORMY A PŘEDPISY

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

10.E.3.4 Zadávací dokumentace stavby
Viz 10.A.3.4.

10.E.6.1 Technické normy

10.E.3.5 Realizační dokumentace stavby

10.E.6.1.1 Citované normy

Základní rozsah viz 10.A.3.5.

ČSN 73 3050
ČSN 38 3350

Technická zpráva obsahuje:

ČSN EN 253

– popis vedení včetně objektů na trase,

ČSN EN 448

– popis teplonosného media (teplovodní a tlakové parametry),

ČSN EN 488

– podrobný popis technologie výstavby,

ČSN EN 489

– popis technologie montáže potrubí,

ČSN 73 6005

– popis křížení s ostatními sítěmi,

ČSN 73 7505

– popis použitých materiálů.

ČSN73 6101
ČSN 73 6110
ČSN 73 6201

Výkresová část obsahuje:

Zemní práce
Zásobování teplem. Všeobecné zásady
Bezkanálové sdružené konstrukce
vodních tepelných sítí
Bezkanálové sdružené konstrukce
vodních tepelných sítí. Sdružené
tvarovky
Uzavírací armatury pro ocelové
teplonosné trubky
Spojky pro ocelové teplonosné
nosné trubky
Prostorové uspořádání technického
vybavení
Sdružené trasy městských vedení
technického vybavení
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Projektování mostních objektů

– podrobné situace vedení trasy,

10.E.6.1.2 Související normy
– vytyčovací plány,

ČSN 03 8350

– kladečské plány potrubí,

ČSN 73 6006

– podélné proﬁly potrubí,
ČSN 13 0010
– příčné řezy potrubí,
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Požadavky na protikorozní ochranu
úložných zařízení
Výstražné fólie k identiﬁkaci podzemních vedení technického vybavení
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky
a pracovní přetlaky
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10.E.6.2 Technické předpisy a podklady

ČSN 13 1022

Potrubí. Svařované a bezešvé
trubky z ocelí třídy 17 pro porubí.
Konstrukční požadavky
ČSN 13 1030
Potrubí. Bezešvé ocelové trubky
pro potrubí PN 40 až PN 250
ČSN 13 2754
Potrubí. Vlnové kompenzátory
osové
ČSN 13 3000
Armatury průmyslové. Názvosloví
průmyslových armatur
ČSN 13 3005-1
Průmyslové armatury. Značení.
Čás 1: všeobecné technické požadavky
ČSN 13 3005-2
Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na
značení regulačních ventilů
ČSN 13 3020
Průmyslové armatury. Materiál na
hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
ČSN 13 3060-1
Armatury průmyslové. Technické
předpisy. Všeobecná ustanovení
ČSN 13 3080
Průmyslové armatury. Obtoky armatur
ČSN 34 1390
Elektrotechnické předpisy ČSN.
Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 42 5710
Trubky ocelové závitové běžné.
Rozměry
ČSN 42 5715
Trubky ocelové bezešvé tvářené za
tepla. Rozměry
ČSN 42 5716
Trubky ocelové bezešvé tvářené
za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry
ČSN 42 5738
Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svárem. Rozměry
ČSN 42 5750
Trubky bezešvé z ocelí třídy 17
tvářené za tepla. Rozměry
ČSN 72 3000
Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
ČSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0037
Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 0212-1 až 7 Geometrická přesnost ve výstavbě.
Část 1-7
ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb. Společná
ustanovení
ČSN 73 1001
Zakládání staveb. Základová půda
pod plošnými základy
ČSN 73 1002
Pilotové základy
ČSN 73 1101
Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 1201
Navrhování betonových konstrukcí
ČSN 73 1401
Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 2480
Provádění a kontrola montovaných
betonových konstrukcí
ČSN 73 6205
Navrhování ocelových mostních
konstrukcí
ČSN 73 6100
Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6114
Vozovky pozemních komunikací
ČSN 01 3466
Výkresy pozemních komunikací

Typizační směrnice T-II-6/5a:01, Navrhování a provádění
neprůlezných kanálů tepelných
sítí“, publikace GP č. 102
Typový podklad „Prefabrikované prvky tvaru „U“ pro
energokanály“, publikace STÚ
č. 1447, arch. č. STÚ 145-1252a
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
Dodatek typového podkladu „Prefabrikované prvky
tvaru „U“ pro energokanály“, arch.
č. STÚ 1482
TPD Signa Dolní Benešov/Moravskoslezská armaturka
a.s. Dolní Benešov/: Ucpávkové
kompenzátory s dálkovou kontrolou a automatickým dotěsňováním
pro tepelné sítě
Technické podmínky TP 208.1 – C-04/67 Válcovny trub
– Chomutov
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha

10.E.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 1372006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvícha o Státní energetické
inspekci (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
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ČÁST 10.F SILNOPROUD

– navazující investice,
– územně plánovací dokumentace,

10.F.1 VŠEOBECNĚ
– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

Předmětem části 10.F kapitoly 10 TKP-D jsou elektrické
kabely a venkovní vedení, která neslouží provozu pozemních komunikací, avšak zasahují do jejich pozemků.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

Umístění silnoproudých kabelů ve vztahu ke komunikacím je dáno zákonem č. 13/97 Sb., § 36 a je třeba
respektovat ochranná pásma dle § 30–33.

10.F.3.1.2 Koordinace

Kabely v zastavěném území jsou ukládány do chodníků
v pásu u čáry zastavění dle ČSN 73 6005, ve sdružených trasách dle ČSN 73 7505. Křížení trasy komunikací
má být kolmé a jejich počet co nejmenší, kabely budou
uloženy vždy v chráničkách dle ČSN 34 1050 a ČSN
37 5054.Pro přechod kabelů na mostních objektech platí
ČSN 73 6201.

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení
do sdružených tras. Koordinace se provádí v rozsahu
pokladů, které jsou v úrovni studie k dispozici.

Venkovní vedení v souběhu nebo křižující komunikaci
musí splňovat veškeré požadavky na vzdálenosti vedení
stožárů od komunikace dle ČSN 33 3300-33 a Směrnic STÚ. Pro vedení silnoproudu na mostech platí ČSN
73 6201.

10.F.3.1.3 Obsah studie
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace.
a) Písemná část:

Další předpisy jsou v oddílu 10.E.6 této části TKP-D
10.

– souhrnný přehled všech řešených variant,
– zdůvodnění jednotlivých variant,

10.F.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

– předběžný výpočet potřeby elektrické energie,
– materiálové vstupy,

Rozsah kabelových tras a venkovních vedení vyplývá
z celkové koncepce řešení. Počet kabelů a jejich provozní
napětí je dán rozsahem akce a požadavkem hodnoty přenášeného příkonu. Kabely jsou většinou plastového provedení s jádry AI, krytí kabelů v chodníku je rozdílné dle
provozního napětí 1kV až 220 kV v rozsahu 0, 35 m až 1,
3 m, pod vozovkou 1, 0 m až 1, 3 m s uložením kabelů do
ochranných trub. Je nutno stanovit technologii provádění
přechodu komunikace – překopem nebo protlakem bez
přerušení provozu a narušení povrchu komunikace.

– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,
– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.

10.F.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

a) Výkresová část:
– situace trasy vybrané variant,

10.F.3.1 Studie

– varianty řešení.

Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

10.F.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
upřesněna trasa zejména vzhledem na majetkoprávní
záležitosti a ostatní objekty stavby. Tato trasa musí být
ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace
nedošlo k jejich změnám nebo odchylkám.

10.F.3.1.1 Podklady:
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,
– situační podklady,
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10.F.3.2.1 Podklady

– popis předkládaného technického řešení a jeho
zdůvodnění,

– rozsah řešeného území,
– stanovení rozsahu a popis ochranných pásem
a chráněných území dotčených výstavbou, důležité
zejména v případě venkovního vedení,

– požadavky na kapacity,
– výchozí a konečný bod rozvodu,

– rozsah a uspořádání staveniště,
– situační řešení,
– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

– studie pokud byla zpracována nebo podklady dle
pododdílu 10.F.3.1.1,

– situování stožárů v případě venkovního vedení,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování
DÚR.

– umístění trafostanic a rozpínacích stanic,
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

10.F.3.2.2 Koordinace
Vzhledem k předepsaným vzdálenostem od objektů
a ostatních inženýrských sítí je třeba zajistit celkovou
koordinaci, která zabezpečí nezbytné vzdálenosti od
ostatních vedení dle ČSN 73 6005 a tím jistotu vyhovující
trasy pro navrhované kabely a venkovní vedení.

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území a jiné úpravy nezastavěných ploch, dle ČSN
73 3050.
– celková bilance potřeby elektrické energie,

10.F.3.2.3 Obsah jednotlivých objektů

– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení
vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí včetně
odstranění nebo snížení negativních účinků dle
TKP-D 11,

10.F.3.2.3.1 Písemná část:
a) Průvodní zpráva obsahuje:

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby.

– předmět rozhodnutí o umístění stavby se stručnou
charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení,
–

10.F.3.2.3.2 Výkresová část:

způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.

– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu rozhodnutí
o umístění stavby, jeho polohy s vyznačením vazeb
na okolí a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa,

b) Technická zpráva obsahuje:
– popis stavby,
– účel a funkci jednotlivých objektů,

– situace vlastních kabelů nebo venkovního vedení se
zakreslením staveb určených k likvidaci a všemi in-
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– trasa komunikace,

ženýrskými sítěmi v okolí. Měřítko 1:1000, 1:500
nebo menší s dostatečnou vypovídající schopností,

– podélný proﬁl komunikace,
– koordinační situace,
– příčné řezy komunikace,
– vzorový příčný řez.
– ostatní vedení technické infrastruktury v komunikaci
dané polohově i výškově,

10.F.3.2.3.3 Doklady
– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– vyjádření správce komunikace, správců inženýrských
sítí a to jak navrhovaného silnoproudého vedení, tak
i všech stavbou jakkoli dotčených správců a všech
dotčených orgánů státní správy,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele k připomínkám.

10.F.3.3.2 Koordinace
10.F.3.2.3.4 Souvisící dokumentace
Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všechna
zařízení v komunikaci uložených a zkoordinovat je dle
požadavku ČSN 73 6005 avšak tak, aby je bylo možno
provozovat a opravovat.

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.
a) Písemná část:

10.F.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– seznam a adresy dotčených účastníků územního
řízení,

a) Průvodní zpráva:

– bilance zemin a ornice,

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

– druh, účel a místo stavby,

b) Výkresová část:

– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,

– zakreslení stavby do katastrální mapy včetně dočasných i trvalých záborů,

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel stavbou
dotčených.

– způsob provedení stavby,
– předpokládaná doba výstavby.

Vydává se obvykle pouze v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti
viz kapitola 1 TKP-D.

b) Technická zpráva:
– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

10.F.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– zhodnocení provedených průzkumů,
– popis technického řešení stavby a jeho zdůvodnění,

10.F.3.3.1 Podklady:

– energetická bilance výsledného řešenenergetická
bilance potřeb při realizaci,

– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,
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– vytyčovací plán,

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany.

– schéma zapojení,

10.F.3.3.3.2 Výkresová část:

– kabelový plán,

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřejmá
poloha stavby a veškeré koordinační vazby, přeložky
inženýrských sítí, rušení a bourání objektů, kácení
dřevin, ochranná pásma,

– charakteristické příčné řezy uložení,
– koordinační příčné řezy – vazby na ostatní podzdmní
vedení.

10.F.3.6. Dokumentace skutečného provedení
stavby

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

Viz 10.A.3.6.

– koordinační příčný řez uložení kabelů,

10.F.4 KONTROLA DOKUMENTACE
– výkres objektů,
Viz 10.A.4.
– POV obsahující:

10.F.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

– popis technologie výstavby,
– zábor území,

Viz 10.A.5.
– rozsah zařízení staveniště,

10.F.6 NORMY A PŘEDPISY

– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé 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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

10.F.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů
Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

10.F.6.1 Technické normy
10.F.3.4 Zadávací dokumentace stavby
10.F.6.1.1 Citované normy
Viz 10.A.3.4.

ČSN 73 3050
ČSN 73 6005

10.F.3.5 Realizační dokumentace stavby
Základní rozsah viz 10.A.3.5.

ČSN 73 7505
ČSN 73 6201
ČSN 33 3300

Technická zpráva obsahuje:

ČSN 33 3301

– podrobný popis trasy,

– bilance,

ČSN 33 3320
ČSN 73 6100
ČSN 73 6101
ČSN 73 6102

– popis úprav povrchů,

ČSN 73 6110

– popis charakteru vedení,

Zemní práce
Prostorová úprava vedení technického vybavení
Sdružené trasy městských vedení
Projektování mostních objektů
Stavba venkovních silových vedení
s jmenovitým napětím
Stavba elektrických venkovních
vedení s jmenovitým napětím do
52 kV
Elektrické přípojky
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování křižovatek na silničních komunikací
Projektování místních komunikací

– bilance zemin.

10.F.6.1.2 Související normy

Výkresová část obsahuje:

ČSN 73 6114
– situace,
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ČSN 34 1390
ČSN 01 3466
ČSN 33 2000-2
ČSN 33 2000-3
ČSN 33 2000-5

torizovaných inženýrů a techniků
ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100 /2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů

Předpisy pro ochranu před bleskem
Výkresy pozemních komunikací
Elektrická zařízení ochrana před
elektrickým proudem
Elektrická zařízení Stanovení základních charakteristik
Elektrická zařízení Výběr a stavba
elektrických zařízení

10.F.6.2 Technické předpisy a podklady
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
– technické podmínky
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha

10.F.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání au-
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ČÁST 10.G TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

– územně plánovací dokumentace,

10.G.1 VŠEOBECNĚ

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

Předmětem části 10.G kapitoly 10 TKP-D jsou telekomunikační sítě a zařízení.

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

Telekomunikačním zařízením se ve smyslu zákona 127/
2005 Sb., rozumí síť elektronických komunikací, která
slouží k poskytování veřejně dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos
mluvené řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je
faksimilní a datový přenos.

10.G.3.1.2 Koordinace
V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení
do společných tras. Koordinace se provádí v rozsahu
podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici.

10.G.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

10.G.3.1.3 Obsah studie

Uložení slaboproudých kabelů ve vztahu k pozemní komunikaci je dáno zákonem č. 13/1997 Sb., § 32 a § 36.

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

Telekomunikační kabely svým charakterem, konstrukcí
a hloubkou uložení nelze klást volně do pojížděné části
komunikace. Poloha kabelů v komunikacích je dána
ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110, přechod po mostech ČSN
73 6201. V zastavěné části měst a obcí je lze ukládat do
chodníků, dělících a zelených pásů dle ČSN 73 6005.
Kabely jsou zakryty výstražnou folií dle ČSN 73 6006.
Pokud komunikaci křižují, musí být uloženy v chráničce, žlabu, kabelovodu dle ČSN 38 2156. V podélném
směru vedení v komunikaci musí být uložena rovněž
v chráničce, žlabu nebo kabelovodu, (viz část 10.H této
kapitoly TKP-D) dle ČSN 33 4050, ČSN 38 2156, ČSN
73 6201, Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod pozemními komunikacemi. Uložení v kolektoru
se řídí ČSN 73 7505. Výkopové práce se provádí dle ČSN
73 3050. Další předpisy jsou v oddílu 10.G.6 této části
TKP-D 10.

a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech řešených variant,
– zdůvodnění jednotlivých variant,
– materiálové vstupy,
– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,
– postup a podmínky dalšího projektového procesu,

Vedle kabelového uložení se vyskytuje vedení slaboproudu vzdušné, při čemž stožáry jsou vedeny podél
komunikací, případně vedení komunikace křižuje.

– ﬁnanční a ekonomická analýza.
b) Výkresová část:
– situace trasy výsledné varianty,

10.G.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– varianty řešení.

10.G.3.1 Studie

10.G.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
upřesněna trasa zejména vzhledem na majetkoprávní
záležitosti a ostatní objekty stavby. Tato trasa musí být
ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace
nedošlo k jejich změnám nebo odchylkám.

10.G.3.1.1 Podklady:
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,

10.G.3.2.1 Podklady
– situační podklady,
– zastavovací plán,
– navazující investice,
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– rozsah a uspořádání staveniště, požadavky na odstranění staveb, bourací práce a kácení dřevin,

– trasa pozemní komunikace,
– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného záboru nad 1 rok
a trvalého záboru,

– studie pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady uvedené v G.3.1.1,

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

– ostatní podklady dle konkrétní situace,
– zvláštní požadavky objednatele pro zpracování
DÚR.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území a jiné úpravy nezastavěných ploch,

10.G.3.2.2 Koordinace

– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,

Sdělovací kabely je třeba zkoordinovat se všemi ostatními subsystémy technické infrastruktury v trase tak, aby
sdělovací kabely i ostatní vedení měly dostatečný prostor
pro realizaci i funkci, odpovídaly ČSN 73 6005 a bylo
možno je opravovat bez porušení sousedního vedení.

– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení
vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí včetně
odstranění nebo snížení negativních účinků dle
TKP-D 11,
– základní koncepce zajištění požární ochrany,

10.G.3.2.3 Obsah dokumentace
– popis jednotlivých zabezpečovacích prvků,
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby,

10.G.3.2.3.1 Písemná část:

– navrhované kapacity:

a) Průvodní zpráva obsahuje:

–
–
–
–
–
–

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace, včetně výpisu z obchodního
rejstříku,
– předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

km kabelů,
km párů,
km výkopů,
km HDPE trubek,
km zatahování závlačné části,
pošty SR, ÚR, KBS,

– v případě výstavby traťového rozvaděče údaj o tom,
zda se jedná o buňku, nebo vytypovanou místnost
a údaj zda bude na TR zpracována dokumentace,

– požadavků dotčených orgánů územního plánování,
opatřených před zahájením územního

– popis způsobu ukládání kabelů (trubek), obsazené
trasy po jednotlivých úsecích v případě, že v trase
jsou již položeny minimálně 4 stávající kabely,

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění řízení,

– ověření stávajících rezerv – doklad od ÚS,
– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.

– využívání stávajících rozvaděčů – doklad od ÚS.

– stručný popis stavby,

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

10.G.3.2.3.2 Výkresová část:

b) Technická zpráva obsahuje:

– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– situace stavby v měřítku, které v dostatečném rozsahu upřesní vedení trasy, veškeré koordinační vazby.
Situace musí být na podkladu katastrální mapy,
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– koordinační situace.

– ostatní vedení technické infrastruktury v komunikaci
dané polohově i výškově,

10.G.3.2.3.3 Doklady

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– vyjádření správce pozemní komunikace, telekomunikace a správců dotčených sítí a dotčených orgánů
státní správy,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele k připomínkám.

10.G.3.3.2 Koordinace
10.G.3.2.3.4 Souvisící dokumentace
Situačně a v jednotlivých řezech je třeba zkreslit všechna
zařízení v komunikaci uložených a zkoordinovat je dle
požadavku ČSN 73 6005 avšak tak, aby je bylo možno
provozovat a opravovat.

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.
a) Písemná část:

10.G.3.3.3 Obsah dokumentace jednotlivých
objektů

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– seznam a adresy známých účastníků řízení, vlastnické poměry nebo jiné právo k pozemku,

10.G.3.3.3.1 Textová část
– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

a) Průvodní zpráva:

b) Výkresová část:

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– zakreslení stavby do katastrální mapy,
– druh, účel a místo stavby,
– katastrální mapa s označenými čísly parcel dotčených
stavbou.

– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,

Vydává se obvykle v 6ti vyhotoveních. Podrobnosti viz
kapitola 1 TKP-D.

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,
– způsob provedení stavby,

10.G.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
– předpokládaná doba výstavby.
Pro telekomunikační stavby není třeba stavební povolení
a tedy ani dokumentace pro stavební povolení.

b) Technická zpráva:

DSP je třeba vypracovat v případě přeložek stávajícího
vedení, vyvolaných výstavbou komunikací. DSP musí být
zpracována v rozsahu, aby bylo možno získat stavební
povolení.

– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,
– zhodnocení provedených průzkumů,

10.G.3.3.1 Podklady:
– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,

– popis technického řešení stavby a jeho zdůvodnění,

– trasa komunikace,

– bilance výsledného řešení,

– podélný proﬁl komunikace

– bilance potřeb při realizaci,

– příčné řezy komunikace,

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany.
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10.G.3.3.3.2 Výkresová část:

– výkresy TR apod.

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších
vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající
schopností. V situaci musí být jednoznačně zřejmá
poloha stavby a veškeré koordinační vazby, přeložky
inženýrských sítí, rušení a bourání objektů, kácení
dřevin, ochranná pásma,

10.G.3.6 Dokumentace skutečného provedení
Viz 10.A.3.6.

10.G.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

Viz 10.A.4.

– koordinační příčný řez uložení kabelů,
– výkres objektů,

10.G.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

– POV obsahující:

Viz 10.A.5.

– popis technologie výstavby,

10.G.6 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
– zábor území,
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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

– rozsah zařízení staveniště,
– harmonogram postupu práce a to i ve vztahu
k ostatním podzhotovitelům celé stavby.

10.G.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů

10.G.6.1 Technické normy

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

10.G.6.1.1 Citované normy

10.G.3.4 Zadávací dokumentace stavby

ČSN 73 6006

ČSN 73 3050
ČSN 73 6005

Viz 10.A.3.4.
ČSN 73 6201
ČSN 73 7505
ČSN 73 6101
ČSN 73 6110

10.G.3.5 Realizační dokumentace stavby
Základní rozsah viz 10.A.3.5.

ČSN 33 4050
Technická zpráva obsahuje:
ČSN 38 2156

Zemní práce
Prostorová úprava vedení technického vybavení
Výstražné fólie k identiﬁkaci podzemních vedení technického vybavení
Projektování mostních objektů
Sdružené trasy městských vedení
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Předpisy pro podzemní sdělovací
vedení
Kabelové kanály, šachty, mosty

– popis trasy,

10.G.6.1.2 Související normy

– popis povrchových úprav,

ČSN 03 8371
– zemní práce,
ČSN 33 4010
– plán pokládky kabelů,
ČSN 34 1390
– popis rozvaděčů, pokud jsou na trase.
ČSN 34 2040
Výkresová část obsahuje.
– situace,
ČSN 34 3100
– koordinační situace,
ČSN 34 3401
– koordinační řezy,
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Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů
Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu
Předpisy pro ochranu před bleskem
Předpisy pro ochranu sdělovacích
a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu
a práci na elektrických vedení
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu
a práci na elektrických vedení
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ČSN 73 6100
ČSN 73 6102

torizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100 /2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích

Názvosloví silničních komunikací
Projektování křižovatek na silničních komunikacích

10.G.6.2 Technické předpisy a podklady
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
Výnos MH ČR Příprava výstavby telekomunikačních
liniových staveb z 6. 2. 1995
Technické předpisy – Spojové kabely FMS – 1981
TSm – So Projektování dálkových sdělovacích kabelů
SPP Bratislava 1984 NVP5/79
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha

10.G.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání au-
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ČÁST 10.H KABELOVODY

10.H.3.1.2 Koordinace
V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení
kabelovodu ve vazbě na ostatní inženýrské sítě v souběhu
nebo křížení. Koordinace se provádí v rozsahu podkladů,
které jsou v úrovni studie k dispozici.

10.H.1 VŠEOBECNĚ
Tato část 10.H kapitoly 10 TKP-D obsahuje kabelovody
jako ochrannou konstrukci pro ukládání kabelů. Jsou
budovány většinou v komunikacích jako ochrana kabelů
nejčastěji telekomunikačních, které nesmí být uloženy
v pojížděné části komunikace. Ve vozovce jsou hloubkové kabelovody, v chodnících a v nepojížděných částech
dopravního prostoru kabelovody podpovrchové. Umístění
kabelovodu ve vztahu ke komunikaci je dáno § 32 a § 36
zákona č. 13/1997 Sb. a v ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

10.H.3.1.3 Obsah studie
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

10.H.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech řešených variant,

Jedná se o těleso kabelovodu, sestávající z tvárnicových
tras nebo z trubek HDPE, uložených na betonové desce
mezi sebou obetonovaných a zakrytých deskou z betonu.

– zdůvodnění jednotlivých variant,
– materiálové vstupy,

Kabelovod musí být zaústěn do kabelových komor, které
umožní zatahování kabelů a jejich spojkování. Vzdálenost
komor u hloubkových kabelovodů činí 75 – 125 m, u povrchových kabelovodů do 40 m. Kabelovod musí být mezi
komorami v přímé trase, maximální přípustný podélný
sklon u trub HDPE činí 20%, u trub AC nebo tvárnic
30% viz Technické předpisy Kabelovody. Dále platí
ČSN 38 2153, ČSN 73 6201, ČSN 73 6005, Směrnice
STÚ a další předpisy uvedené v oddílu 10.H.6 této části
TKP-D 10. Zemní práce se řídí ČSN 73 3050.

– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,
– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.
a) Výkresová část:

10.H.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– situace trasy výsledné varianty
– varianty řešení.

10.H.3.1 Studie
10.H.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) slouží pro
získání rozhodnutí pro umístění stavby a určuje základní
technické řešení. V tomto stupni dokumentace musí být
upřesněna trasa zejména vzhledem na majetkoprávní
záležitosti a ostatní objekty stavby. Tato trasa musí být
ﬁxována, aby v průběhu dalších stupňů dokumentace
nedošlo k jejich změnám nebo odchylkám.

10.H.3.1.1 Podklady:
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,
– situační podklady,

10.H.3.2.1 Podklady

– navazující investice,

– zastavovací plán,

– územně plánovací dokumentace,

– trasa pozemní komunikace,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování studie.

– geotechnický a hydrogeologický průzkum z archivních materiálů,

Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– studie pokud byla zpracována, v opačném případě
podklady podle 10.H.3.1.1,
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– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených pro plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

– zvláštní požadavky objednatele pro zpracování
DÚR.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

10.H.3.2.2 Koordinace
Pro způsob řešení je základní podmínkou zpracování
detailní koordinace a to tak, aby bylo možno stanovit
průřez pro celý objekt, který vyhoví podmínkám provozu
a bude co nejekonomičtější. V koordinaci je zejména důležité stanovit umístění komor a jejich osazení vzhledem
k ostatním podzemním zařízením.

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, ozelenění a jiné úpravy nezastavěných
ploch,
– energetické zabezpečení při výstavbě,
– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení
vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí včetně
odstranění nebo snížení negativních účinků dle
TKP-D 11.

10.H.3.2.3 Obsah dokumentace
Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

a) Průvodní zpráva obsahuje:

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

10.H.3.2.3.2 Výkresová část:

10.H.3.2.3.1 Písemná část:

– předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního využití
a navrhovaných opatření v území,

– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu územního rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením vazeb na
okolí a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa,

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených orgánů
územního plánování, opatřených před zahájením
územního řízení,
– způsob splnění požadavků orgánů státní správy, opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením
územního řízení.

– situace vlastního objektu se zakreslením staveb určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi v okolí.
Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dostatečnou vypovídající schopností,

b) Technická zpráva obsahuje:

– koordinační situace,

– stručný popis stavby,

– vzorový příčný řez tubusem i šachtami.

– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,

10.H.3.2.3.3 Doklady
– stručný popis předkládaného stavebně-technického
řešení a jeho zdůvodnění,

– vyjádření správců inženýrských sítí a komunikací,
jež se objektu jakkoli dotýkají a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy,

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

– společné stanovisko objednatele a zhotovitele k připomínkám orgánů a organizací.

– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,
– rozsah a uspořádání staveniště,

10.H.3.2.3.4 Souvisící dokumentace

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.
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– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

a) Písemná část:
– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

– druh, účel a místo stavby,
– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,

– seznam a adresy známých účastníků řízení, vlastnické poměry nebo jiné právo k pozemku.

– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

– způsob provedení stavby,
– předpokládaná doba výstavby.

b) Výkresová část:

c) Technická zpráva:

– zakreslení stavby do katastrální mapy,

– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné území,
požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel dotčených stavbou.

10.H.3.3 Dokumentace pro stavební povolení
– zhodnocení provedených průzkumů,
Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu.Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– popis technického řešení stavby a jeho zdůvodnění,
– nadimenzování kabelovodu,
– statický výpočet betonových konstrukcí,

10.H.3.3.1 Podklady:
– energetická bilance potřeb při realizaci,
– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,
– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany.

– upřesněný zastavovací plán,
– trasa pozemní komunikace,

10.H.3.3.3.2 Výkresová část:
– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším
dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající schopností.
V situaci musí být jednoznačně zřejmá poloha stavby
a veškeré koordinační vazby, přeložky inženýrských
sítí, rušení a bourání objektů kácení stromů, ochranná
pásma,

– zvláštní požadavky objednatele na zpracování DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

10.H.3.3.2 Koordinace

– koordinační situace,

Provede se prohloubení návrhu koordinace, zpracovaného v rámci DÚR a koordinace s inženýrskými sítěmi,
které jsou v jakékoli vazbě k řešenému kabelovodu.

– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,

10.H.3.3.3 Obsah dokumentace

– příčné řezy v charakteristických místech, tj. v místech
jakýchkoli změn,

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– výkresy komor – půdorys, řezy,
– výkresy tvaru,

10.H.3.3.3.1 Písemná část:
– POV obsahující:
a) Průvodní zpráva:
– situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení
staveniště,
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10.H.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

– harmonogram postupu práce, případně postup jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné prostorové
i časové vazby.

Viz 10.A.5.

10.H.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů
10.H.6 NORMY A PŘEDPISY
Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

10.H.3.4 Zadávací dokumentace stavby
Viz 10.A.3.4.

10.H.6.1 Technické normy
10.H.3.5 Realizační dokumentace stavby
10.H..6.1.1 Citované normy
Základní rozsah viz 10.A.3.5.

ČSN 73 3050
ČSN 73 6005

Technická zpráva obsahuje:
ČSN 73 6101
ČSN 73 6110

– podrobný popis konstrukce,
– popis zemních prací, zejména technologie těžby,
rozvozu a způsobu zpracování zemin, hornin
a druhotných materiálů,

ČSN 33 4050
ČSN 38 2153

Zemní práce
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Předpisy pro podzemní sdělovací
vedení
Kladení silových kabelů v tvárnicích

– vystrojení kabelovodů,
– popis technologie výstavby,

10.H.6.1.2 Související normy

– speciﬁkace použitých materiálů a výrobků,

ČSN 01 3460
ČSN 38 2156

– technologie postupu prací.

ČSN 73 6203
ČSN 73 6201
ČSN 73 6100
ČSN 73 6102

Výkresová část obsahuje:
– situace objektu,

ČSN 73 6114
ČSN 01 3466

– podélné proﬁly,

Výkresy inženýrských staveb
Kabelové kanály, šachty, mosty
a prostory
Zatížení mostů
Projektování mostních objektů
Názvosloví silničních komunikací
Projektování křižovatek na silničních komunikacích
Vozovky pozemních komunikací
Výkresy pozemních komunikací

– příčné proﬁly,

10.H.6.2 Technické předpisy a podklady
– armovací výkres,

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro
inženýrské sítě ve vozovkách PK
Technické předpisy SPT Telecom TA 46/81 + dodatky
část 1 – stavba kabelovodů
část 2 – zatahování kabelů
Technické předpisy Kabelovody – Spojprojekt Praha
Vzorové listy staveb pozemních komunikací – MDČR
– VL1, VL2, VL3, VL4
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi, STÚ
Praha

– výpis prefabrikátů,
– plán uložení slaboproudých kabelů.

10.H.3.6 Dokumentace skutečného provedení
Viz 10.A.3.6.

10.H.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

10.H.6.3 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků

Viz 10.A.4.
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činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické
inspekci (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
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ČÁST 10.I PRODUKTOVODY

ochranných pásem. Koordinace se provádí v rozsahu
podkladů, které jsou v úrovni studie k dispozici.

10.I.1 VŠEOBECNĚ
10.I.3.1.3 Obsah studie
Tato část 10.I kapitoly 10 TKP-D se zabývá stykem pozemních komunikací a produktovodů. Produktovody
nejsou běžnou inženýrskou sítí, je třeba jim věnovat
zvláštní pozornost. Vzhledem k ochranným pásmům
těchto vedení i komunikací se jedná o příčný přechod
komunikace. Uložení je dle zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb.

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:
a) Písemná část:
– souhrnný přehled všech řešených variant,
– zdůvodnění jednotlivých variant,

10.I.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

– materiálové vstupy,

Toto vedení vyžaduje zvýšenou pozornost vzhledem
k nebezpečnému mediu.

– vnější souvislosti,
– popis vlastního technického řešení a jeho zdůvodnění,

Je třeba dodržovat všechny požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č.
13/1997 Sb. a ČSN 73 6201, ČSN 65 0204, ČSN 65 0208,
ČSN 83 0916, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110,
Směrnice Podchody vedení technického vybavení pod
pozemními komunikacemi a dalších předpisů uvedených
v oddílu 10.I.6 této části TKP-D 10. Produktovody nesmí
být vedeny na mostech.

– postup a podmínky dalšího projektového procesu,
– ﬁnanční a ekonomická analýza.
b) Výkresová část:
– situace trasy výsledné varianty

10.I.3 POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

– varianty řešení.

10.I.3.1 Studie

10.I.3.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí

Studie vyhledává vhodnou variantu a řeší její základní
problémy technické a stavebně-ekonomické.

Tato dokumentace musí zcela zřetelně vymezit území,
nutné pro budování i provoz produktovodů.
V tomto stupni dokumentace musí být upřesněna trasa
produktovodu zejména vzhledem na majetkoprávní záležitosti. Tato trasa musí být ﬁxována, aby v průběhu
dalších stupňů dokumentace nedošlo ke změnám.

10.I.3.1.1 Podklady:
– záměr objednatele,
– rozsah řešeného území,

10.I.3.2.1 Podklady
– situační podklady,
– zastavovací plán území, jímž má produktovod projít
a to stávající stav i nově navrhovaný,

– navazující investice,

– situace území,

– územně plánovací dokumentace zvláštní požadavky
objednatele na zpracování studie.

– ostatní podzemní sítě v území a to stávající i nové,
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– geotechnický průzkum z archivních materiálů,

10.I.3.1.2 Koordinace

– studie pokud byla zpracována, jinak podklady podle
10.I.3.1.1,

V úrovni studie je koordinace velmi nutným předpokladem dalšího ekonomického řešení. Z koordinace jednotlivých vedení a jejich základní vazby na okolí vychází
závěr řešení důležitý zvláště pro rozhodnutí o uložení
dalších sítí a zařízení při dodržení všech parametrů

– zvláštní požadavky objednatele pro zpracování
DÚR.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.
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10.I.3.2.2 Koordinace

– stanovení dimenze potrubí,

Vedení produktovodů vyžaduje velice přesné provedení
koordinace a to zejména s ohledem na ostatní vedení
tak, aby byly dodrženy základní ČSN 65 0204, ČSN
65 0208 a ČSN 73 6005 ve vazbě na ostatní sítě. Jedná
se zejména o koordinaci při křížení s komunikací a vazbu
na ostatní sítě.

– podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, deponie, požadavky na konečné úpravy
území, vegetační a jiné úpravy nezastavěných
ploch,
– nutné energetické zabezpečení při výstavbě,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– popis zajištění ochrany životního prostředí,
ochrany zvláštních a jiných zájmů, zejména řešení
vlivu stavby na zdraví a na životní prostředí včetně
odstranění nebo snížení negativních účinků dle
TKP-D 11,

10.I.3.2.3.1 Písemná část:

– základní údaje o předpokládaném průběhu
stavby.

10.I.3.2.3 Obsah dokumentace

a) Průvodní zpráva:

V dokumentaci musí být zapracovány všechny připomínky účastníků řízení, které zhotovitel obdržel v průběhu zpracování, případně vysvětleno, proč nejsou akceptovány.

– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,
– předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území, způsobu jeho dosavadního
využití a navrhovaných opatření v území,

10.I3.2.3.2 Výkresová část:
– situační výkres současného stavu území na podkladu
katastrální mapy se zakreslením předmětu územního rozhodnutí, jeho polohy s vyznačením vazeb na
okolí a ochranných pásem. V případě potřeby i situace širších vztahů. Zakreslení záboru zemědělského
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí
lesa,

– údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací a způsobu splnění požadavků dotčených
orgánů územního plánování, opatřených před zahájením územního řízení,
– způsob splnění požadavků orgánů státní správy,
opatřených podle zvláštních předpisů před zahájením územního řízení.

– situace vlastního objektu se zakreslením staveb určených k likvidaci a všemi inženýrskými sítěmi v okolí.
Měřítko 1:1000, 1:500 nebo menší s dostatečnou vypovídající schopností,

b) Technická zpráva obsahuje:
– stručný popis stavby,

– koordinační situace,
– účel funkcí jednotlivých stavebních objektů,
– přehledný podélný proﬁl,
– stručný popis předkládaného stavebně-technického
řešení a jeho zdůvodnění,

– vzorový příčný řez.

– přehled a vyhodnocení geotechnických a hydrogeologických podmínek,

10.I.3.2.3.3 Doklady

– popis ochranných pásem a chráněných území dotčených výstavbou,

– vyjádření správců inženýrských sítí a komunikace,
jež se stavby produktovodu dotýkají a všech stavbou
jakkoliv dotčených orgánů,

– rozsah a uspořádání staveniště,
– společné stanovisko objednatele a zhotovitele k připomínkám a způsobu jejich zpracování.

– požadavky na odstranění staveb, bourací práce
a kácení dřevin,

10.I.3.2.3.4 Souvisící dokumentace

– zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa v ha s rozlišením
záboru do 1 roku, dočasného a trvalého záboru,

Souvisící dokumentace zahrnuje samostatné dokumentační soubory potřebné pro získání stanovisek a vyjádření státních orgánů.

– územně-technické podmínky a koordinace s ostatními subsystémy technické infrastruktury, nutné
přeložky inženýrských sítí a omezení existujícího
provozu,

a) Písemná část:
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– identiﬁkační údaje stavebníka (objednatele) a zhotovitele dokumentace,

– výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků
s uvedením vlastnických a jiných práv (věcná břemena, nájmy apod.),

– druh, účel a místo stavby,
– seznam a adresy známých účastníků řízení, vlastnické poměry nebo jiné právo k pozemku,

– seznam a adresy účastníků stavebního řízení,
– údaje o splnění podmínek rozhodnutí o umístění
stavby,

– bilance zemin a ornice,
– odhad stavebních nákladů, pokud je objednatelem
požadován.

– způsob provedení stavby,
– předpokládaná doba výstavby.

b) Výkresová část:

b) Technická zpráva:

– zakreslení stavby do katastrální mapy,

– popis staveniště, tj. poloha stavby, situační
a výškové zaměření, ochranná pásma, chráněné
území,

– katastrální mapa s označenými čísly parcel dotčených stavbou.

10.I.3.3 Dokumentace pro stavební povolení

– požadavky na odstranění staveb, přeložky inženýrských sítí a vedení, kácení dřevin,

Dokumentace pro stavební povolení navrhuje stavebnětechnické a ekonomické řešení stavby, které splňuje
podmínky na její zhotovení, provoz a údržbu. Musí být
zpracovaná v rozsahu, který umožní získání stavebního
povolení.

– zhodnocení provedených průzkumů,
– popis technického řešení stavby,
– výpočet a nadimenzování produktovodu,

10.I.3.3.1 Podklady nutné pro vyhotovení DSP:

– energetická bilance potřeb při realizaci,

– rozhodnutí o umístění stavby s příslušnou DÚR,

– vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho
ochrany.

– upřesněný zastavovací plán,
– trasa pozemní komunikace,

10.I.3.3.3.2 Výkresová část:

– podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum,

– situační řešení v měřítku 1:1000, 1:500 nebo menším
dle potřeby. V případě nutnosti řešení širších vazeb situace celé oblasti v měřítku s vypovídající schopností.
V situaci musí být jednoznačně zřejmá poloha stavby
a veškeré koordinační vazby, přeložky inženýrských
sítí, rušení a bourání objektů kácení dřevin, ochranná
pásma,

– průzkum koroze prostředí a jeho vyhodnocení,
– zvláštní požadavky objednatele na DSP.
Podklady, které zajišťuje a předává zhotoviteli dokumentace objednatel, jsou uvedeny v ZOP-D.

– podélný proﬁl v měřítku odpovídající situaci,

10.I.3.3.2 Koordinace

– příčné řezy v komunikaci dle potřeby koordinace
nebo vlastního technického řešení,

Koordinace s ostatními vedeními se zajištěním ochranných pásem.

– příčné řezy v charakteristických místech tj. v místech
jakýchkoli změn.
– POV obsahující:

10.I.3.3.3 Obsah jednotlivých objektů
– situaci s nutnými zábory pro práci i pro zařízení
staveniště,

Nestanoví-li objednatel v ZOP-D jinak, obsahuje dokumentace:

– harmonogram postupu práce, případně postup jednotlivých podzhotovitelů a vzájemné vazby časové
i prostorové.

10.I.3.3.3.1 Písemná část:
a) Průvodní zpráva:
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10.I.3.3.3.3 Stanovení stavebních nákladů

10.I.6.1 Technické normy

Soupis prací (podle OTSKP) a stanovení stavebních nákladů jsou v DSP provedeny pouze v případě, že je tento
požadavek zahrnut v ZOP-D.

10.I.6.1.1 Citované normy
ČSN 73 3050
ČSN 73 6005

10.I.3.4 Zadávací dokumentace stavby

ČSN 73 6101
ČSN 73 6110

Viz 10.A.3.4.

10.I.3.5 Realizační dokumentace stavby

ČSN 73 6201
ČSN 65 0204
ČSN 65 0208

Základní rozsah viz 10.A.3.5.

ČSN 83 0916

Zemní práce
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Projektování mostních objektů
Dálkovody hořlavých kapalin
Dálkovody hořlavých zkapalněných
uhlovodíkových plynů
Doprava ropných látek potrubím

Technická zpráva obsahuje:

10.I.6.1.2 Související normy
– popis trasy,

ČSN 03 8350

– popis všech překážek na trase,

ČSN 73 7505

– podrobný popis technologie zemních prací,

ČSN 73 6006

– odvoz ornice a zeminy.
ČSN 13 0010
Výkresová část obsahuje:
ČSN 13 1022
– situace,
– koordinační situace,

ČSN 13 1030

– podélné proﬁly,

ČSN 13 2754

– vzorové uložení vedení.

ČSN 13 3000

Ostatní požadavky budou uvedeny v ZTKP-D.

ČSN 13 3005-1

10.I.3.6 Dokumentace skutečného provedení

ČSN 13 3005-2

Viz 10.A.3.6.
ČSN 13 3020

10.I.4 KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

ČSN 13 3060-1

Viz 10.A.4.

ČSN 13 3080
ČSN 34 1390

10.I.5 ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŔEVZETÍ DOKUMENTACE
ČSN 42 5710
Viz 10.A.5.
ČSN 42 5715

10.I.6 NORMY A PŘEDPISY

ČSN 42 5716

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 oddílu 1.3
kapitoly 1 TKP-D.

ČSN 42 5738
ČSN 42 5750
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Požadavky na protikorozní ochranu
úložných zařízení
Sdružené trasy městských vedení
technického vybavení
Výstražné fólie k identiﬁkaci podzemních vedení technického vybavení
Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky
a pracovní přetlaky
Potrubí. Svařované a bezešvé
trubky z ocelí třídy 17 pro porubí.
Konstrukční požadavky
Potrubí. Bezešvé ocelové trubky
pro potrubí PN 40 až PN 250
Potrubí. Vlnové kompenzátory
osové
Armatury průmyslové. Názvosloví
průmyslových armatur
Průmyslové armatury. Značení.
Čás 1: všeobecné technické požadavky
Průmyslové armatury. Značení průmyslových armatur. Požadavky na
značení regulačních ventilů
Průmyslové armatury. Materiál na
hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití
Armatury průmyslové. Technické
předpisy. Všeobecná ustanovení
Průmyslové armatury. Obtoky armatur
Elektrotechnické předpisy ČSN.
Předpisy pro ochranu před bleskem
Trubky ocelové závitové běžné.
Rozměry 1978
Trubky ocelové bezešvé tvářené za
tepla. Rozměry 1999
Trubky ocelové bezešvé tvářené
za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry
Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svárem. Rozměry
Trubky bezešvé z ocelí třídy 17
tvářené za tepla. Rozměry
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ČSN 72 3000
ČSN 73 0035

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení
Zatížení stavebních konstrukcí

10.I.6.2 Právní předpisy
Zákon č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
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