
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 1. 10. 2020 s termínem podání 
stanovisek do 15 pracovních dnů (22. 10. 2020). Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Typ Připomínky Vypořádání 

MMR D K úvodní větě  
Doporučujeme odstranit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. Ustanovení § 2j odst. 3 
liniového zákona je do liniového zákona nově vkládáno novelou liniového zákona a dosud 
nebylo novelizováno. Neexistují tedy pozdější předpisy, které by § 2j odst. 3 liniového zákona 
novelizovaly. Slova „, ve znění pozdějších předpisů“ jsou proto nadbytečná (prosím vizte Čl. 65 
odst. 2 legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno. 

D K § 1 a § 2 odst. 1 
Doporučujeme za slova „vydání společného povolení“ doplnit slova „přikládané k žádosti 
o vydání společného povolení“. Tato změna by učinila § 1 navrhované vyhlášky konsistentní 
s vymezením dokumentace, jak je obsaženo v novele liniového zákona (§ 2j odst. 1 liniového 
zákona). 
 

Akceptováno jinak. 

Z K § 2 
Požadujeme ustanovení § 2 nahradit textem: 

 
„§ 2 

 
Dokumentace pro vydání společného povolení 

 
(1) Podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání povolení stavby 

 
(a) dráhy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, 

Akceptováno, převzato. 
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(b) pozemní komunikace jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 
 

(2) Jednotlivé části dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.“ 

 
Opakování předmětu úpravy (§ 1) v § 2 odstavci 1 je nadbytečné. Z tohoto ustanovení by mělo 
být jasné, ve kterých přílohách jsou podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného 
povolení konkrétního druhu stavby dopravní infrastruktury, tj. stavby dráhy nebo stavby 
pozemní komunikace, stanoveny. 
Odstavec 3 „(3) K dokumentaci se vždy přikládá dokladová část.“ je v rozporu s § 2j odst. 1 
liniového zákona“, ve kterém je stanoveno „Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou 
technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů, dokladovou část…“. Podle této 
formulace se dokladová část nepřikládá k dokumentaci, ale je jednou ze zákonem 
stanovených částí dokumentace, což musí být zohledněno v přílohách vyhlášky. 

MMR Z Nové ustanovení 
Požadujeme doplnit přechodné ustanovení, které bude zohledňovat skutečnost, že před účinností 
této vyhlášky mohla být dokumentace pro vydání společného povolení pro stavbu dopravní 
infrastruktury podle liniového zákona zpracována (a též přiložena k žádosti o společné povolení) 
ještě podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Nová vyhláška musí obsahovat přechodná ustanovení, která budou upravovat vztah nové právní 
úpravy k předchozí právní úpravě (platné v současné době – vyhláška č. 499/2006 Sb.) a 
vztahům podle ní vzniklým, a to z důvodu minimalizace dopadů nové vyhlášky na stavebníky, 
resp. na zpracovatele dokumentace, a v zájmu právní jistoty a ochrany práv v dobré víře 
nabytých na základě předchozí právní úpravy. 

 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Přechodná ustanovení řeší 
intertemporální vztahy staré 
a nové právní úpravy, pokud 
dochází ke změně týchž 
regulovaných právních 
otázek. 
Ustanovení § 2j liniového 
zákona je sice speciální 
právní úpravou obsahující 
několik odchylek od obecné 
úpravy řízení, kterým se 
umísťuje a povoluje stavba 
dopravní infrastruktury (§ 
94j stavebního zákona), 
nicméně jedná se o 
ustanovení fakultativní, které 
v podstatě vytváří 
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samostatný druh řízení, 
kterým se umísťuje a 
povoluje stavba dopravní 
infrastruktury se 
zjednodušenou 
dokumentací.  
Z uvedeného tedy vyplývá, 
že dokumentace pro vydání 
společného povolení pro 
stavbu dopravní 
infrastruktury v rozsahu 
stanoveném podle 
stávajících právních předpisů 
může být i nadále využívána 
jako příloha k žádosti o 
vydání společného povolení.  
Novelou zákona se 
umožňuje využít pro 
společné řízení nový druh 
dokumentace, stávající 
dokumentace pro vydání 
společného rozhodnutí se 
nenahrazuje ani neruší. 

MMR Z K příloze č. 1 – části dokumentace 
Požadujeme výčet částí, které příloha stanoví, uvést do souladu s § 2j odst. 1 liniového zákona 
a v souvislosti s tím příslušně upravit a doplnit text přílohy. Část D je v rozporu s § 2j odst. 1 
liniového zákona nazvána „D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení“. 

Akceptováno – upraveno. 

MMR Z K příloze č. 1 – části dokumentace 
Požadujeme výčet částí, které příloha stanoví, uvést do souladu s § 2j odst. 1 liniového zákona 
a v souvislosti s tím příslušně upravit a doplnit text přílohy. Část D je v rozporu s § 2j odst. 1 
liniového zákona nazvána „D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení“. 

Akceptováno – upraveno. 
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MMR Z K příloze č. 1 – položka A.1.1 
Požadujeme vypustit písmena d) a e). Požadavek na uvedení 
„d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
e) u souboru staveb, rozčlenění dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů k vedlejším 
stavbám“ 
 
není identifikačním údajem. Jde o posouzení, které je povinen provést příslušný stavební úřad, 
nikoli projektant 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Projektant musí vyhodnotit, 
zda lze projektovaný záměr 
začlenit do staveb 
uvedených v § 1 zákona a 
současně rozdělit soubor 
staveb do objektů dle 
příslušnosti z hlediska 
rozsahu dokladové části. 

MMR D K příloze č. 1 – položka B.1 
Text písmene a) doporučujeme rozdělit do dvou písmen: 
„a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,“. 
 
Navrhované rozdělení odpovídá jednak stávajícímu členění ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., ale 
také členění v příloze č. 2. 

 

Neakceptováno – v příloze 
č. 2 opraveno (v souladu 
s přílohu č.1). Liniové 
stavby jsou z hlediska 
charakteru území úzce 
provázány s územně 
plánovací dokumentací. 
Jejich posuzování nemá 
charakter posouzení solitérní 
stavby v území, ale linie 
zasahující do celé plochy 
vymezené v ÚPD. 

MMR Z K příloze č. 1 – položka B.3 
Z položky B3 požadujeme vypustit písmeno c). Svým obsahem nepatří písmeno c) do položky 
B.3, která je nazvána „Připojení stavby na technickou infrastrukturu“. Náleží do následující 
položky B.4, ve které je téměř totožný text duplicitně, ale správně, uveden. 

Akceptováno jinak, 
sjednoceno s položkou B4. 

MMR Z K příloze č. 1 – položka C.3 
V písmenu j) požadujeme vypustit slovo „trvalých“. Koordinační situační výkres má odpovídat 
stávajícímu stavu zakreslovaného území. Omezení dočasnosti u staveb neznamená, že po jejím 
uplynutí bude stavba odstraněna. Vlastník dočasné stavby je podle § 126 stavebního zákona 
oprávněn požádat o změnu v užívání stavby spočívající ve změně doby trvání dočasné stavby 
(tj. v prodloužení doby trvání – dočasnosti) nebo ve změně dočasné stavby na stavbu trvalou. 

Akceptováno jinak. 

MMR Z K příloze č. 1 část D Akceptováno. 
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Požadujeme upravit název této části na „D. Dokumentace objektů“. Název části musí být 
v souladu s § 2j odst. 1 liniového zákona. 

MMR Z K příloze č. 1 – Dokladová část 
Požadujeme vypustit bod 6. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných 
právních předpisů. Jedná se o stanovení dokladů přikládaných k žádosti o povolení stavby. 
Z textu vyhlášky ani z jejího odůvodnění není zřejmé, proč by měl stavebník k žádosti o 
povolení stavby dokládat prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních 
předpisů. 

Akceptováno částečně – 
doplněno odůvodnění. 

MMR Z K příloze č. 2 – části dokumentace 
Požadujeme výčet částí, které příloha stanoví, uvést do souladu s § 2j odst. 1 liniového zákona 
a v souvislosti s tím příslušně upravit a doplnit text přílohy. Část D je v rozporu s § 2j odst. 1 
liniového zákona nazvána „D. Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení“. 
 

Akceptováno. 

MMR Z K příloze č. 2 – položka A.1.1 
Požadujeme vypustit písmena d) a e). Požadavek na uvedení 
„d) začlenění stavby podle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
e) u souboru staveb, rozčlenění dle druhu a dle věcné příslušnosti stavebních úřadů k vedlejším 
stavbám“ 
 
není identifikačním údajem. Jde o posouzení, které je povinen provést příslušný stavební úřad, 
nikoli projektant 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Projektant musí vyhodnotit, 
zda lze projektovaný záměr 
začlenit do staveb 
uvedených v § 1 zákona a 
současně rozdělit soubor 
staveb do objektů dle 
příslušnosti z hlediska 
rozsahu dokladové části. 

MMR Z K příloze č. 2 – položka B.1, nová písmena c) a d) 
Požadujeme doplnit nová písmena: 
„c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,“ 
Jedná se o zásadní informace umístění navrhované stavby v území. Požadované doplnění 
odpovídá jednak vyhlášce č. 499/2006 Sb., ale také obsahu položky B.1 v příloze č. 1. 
 

Akceptováno. 
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MMR Z K příloze č. 2 – položka B.8 
Požadujeme doplnit základní obsah zásad organizace výstavby. Požadované doplnění uvádí 
rozsah obsahových náležitostí položky B.8 přílohy č. 2 do souladu s položkou B.8 přílohy č. 1. 
 

Akceptováno.  

MMR Z K příloze č. 2 – položka C.3 
V písmenu j) požadujeme vypustit slovo „trvalých“ a slovo „objektů“ nahradit slovem 
„staveb“. Koordinační situační výkres má odpovídat stávajícímu stavu zakreslovaného území. 
Omezení dočasnosti u staveb neznamená, že po jejím uplynutí bude stavba odstraněna. 
Vlastník dočasné stavby je podle § 126 stavebního zákona oprávněn požádat o změnu 
v užívání stavby spočívající ve změně doby trvání dočasné stavby (tj. v prodloužení doby 
trvání – dočasnosti) nebo ve změně dočasné stavby na stavbu trvalou 

Akceptováno jinak.  

MMR Z K příloze č. 2 – část D 
Požadujeme upravit název této části na „D. Dokumentace objektů“. Název části musí být 
v souladu s § 2j odst. 1 liniového zákona 

Akceptováno. 

MMR D K obecné části odůvodnění– písm. a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, 
odůvodnění jejích hlavních principů. 
Doporučujeme vypustit poslední odstavec, popřípadě odstavec přeformulovat, aby byl 
konzistentnější a srozumitelnější, neboť obsahuje dvě věty, které spolu nesouvisí 

Akceptováno jinak. 

MMR Z K obecné části odůvodnění– písm. d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění 
nezbytnosti jeho změny 
Požadujeme vypustit text „a pro účastníky řízení často nesrozumitelná. Předložený návrh na 
dokumentaci v omezeném rozsahu umožňuje lepší využití nových typů povolovacích řízení 
podle stavebního zákona i pro stavby dopravní infrastruktury“. Dále požadujeme vypustit 
poslední odstavec. 
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že „Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, v přílohách č. 11 a 12 předepisuje rozsah projektové dokumentace 
pro společné povolení stavby v míře podrobnosti, která je pro veřejnoprávní povolení liniové 
stavby značně rozsáhlá a pro účastníky řízení často nesrozumitelná.“ Obě uváděné přílohy byly 
zpracovány na základě přílohy č. 3 [Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a 
staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 
nebo pro vydání stavebního povolení] a přílohy č. 5 [Rozsah a obsah projektové dokumentace 
staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro 
ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání 
stavebního povolení] k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

Akceptováno částečně, 
odůvodnění upraveno. 
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dopravních staveb, která je v gesci Ministerstva dopravy a ve velmi úzké spolupráci s tímto 
ministerstvem. Kromě toho je zcela legitimním požadavek na to, aby obsah a rozsah 
dokumentace předkládané ve společném územním a stavebním řízení odpovídal obsahu 
dokumentací, které se přikládají k těmto řízením, pokud jsou vedena samostatně.    
Z RIA přiložené k návrhu vyhlášky je zřejmé, že zásadním důvodem pro stanovení méně 
rozsáhlého obsahu dokumentace pro vydání společného povolení pro stavbu dopravní 
infrastruktury podle liniového zákona je požadavek investorů/stavebníků na „zlevnění“ 
a „zrychlení“ pořízení dokumentace, nikoli to, že by požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. byly 
nesrozumitelné. 
Poslední odstavec písmene d) patří svým obsahem do písmene a). 
 

MMR Z Ke zvláštní části odůvodnění – obecně  
V obecné části odůvodnění je uvedeno: „Do návrhu vyhlášky jsou promítnuty nezbytné 
požadavky na obsah dokumentace sloužící pro veřejnoprávní projednání s účastníky řízení 
a veřejností podle stavebního zákona.“ Ze zvláštní části odůvodnění však není zřejmé, o jaké 
nezbytné požadavky se jedná. Zvláštní část v podstatě žádné odůvodnění neobsahuje. Nelze se 
z ní dozvědět, proč je obsah jednotlivých příloh stanoven právě v rozsahu předloženém 
v návrhu vyhlášky. 
Z odůvodnění není vůbec zřejmé, proč byl obsah přílohy č. 1 stanoven právě navrhovaným 
způsobem. Porovnáním přílohy č. 1 návrhu a přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. je zřejmé, 
že je příloha č. 1 fakticky totožná s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a že těch pár 
odlišností má spíše upřesňující charakter, než aby se jednalo o zásadní doplnění, tím spíše 
o doplnění nezbytné pro veřejnoprávní projednání. Např. požadavek na zakreslení 
maximálních dočasných a trvalých záborů je uveden v položce C.3 Koordinační situační 
výkres přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Akceptováno částečně, 
odůvodnění upraveno. 
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MMR Z Ke zvláštní části odůvodnění– Příloha č. 1 a 2 
Požadujeme vypustit text „která je rozšířena o nezbytné podrobnosti pro veřejnoprávní 
projednání (samostatná část dokumentace řešící zábory pozemků na podkladě katastrální 
mapy)“ a v příslušné části textu doplnit název přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. že se 
jedná o přílohu, která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dráhy, a název přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. že se jedná o přílohu, která 
stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, 
místní komunikace a veřejné účelové komunikace.  
Dále požadujeme doplnit, v čem konkrétně byl návrh přílohy č. 1 změněn nebo doplněn proti 
obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a návrh přílohy č. 2 proti obsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Z odůvodnění není vůbec zřejmé, proč byl obsah příloh č. 1 a 2 stanoven právě navrhovaným 
způsobem. Porovnáním přílohy č. 1 návrhu a přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 
porovnáním přílohy č. 2 návrhu a přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. je zřejmé, že jsou 
přílohy návrhu fakticky totožné s uvedenými přílohami vyhlášky č. 499/2006 Sb., tj. s 
přílohami upravujícími rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dráhy nebo rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace,  a že těch pár odlišností má spíše 
upřesňující charakter, než aby se jednalo o zásadní doplnění, tím spíše o doplnění nezbytné pro 
veřejnoprávní projednání. Např. požadavek na zakreslení maximálních dočasných a trvalých 
záborů je uveden v položce C.3 Koordinační situační výkres přílohy č. 3 i 4 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 
V odůvodnění by mělo být jasně deklarováno, že podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury navržené v předloženém návrhu 
vyhlášky jsou omezeny na rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění předmětných 
staveb. 

Akceptováno částečně, 
odůvodnění upraveno. 

MPO D K příloze č.1 a 2. 
Doporučujeme provést revizi celého textu obou příloh, pokud se jedná o oddělování 
jednotlivých písmen čárkami ( např. v příloze č. 1, B.2 Celkový popis stavby, B.2.1 písmeno 
d)) nebo doplnění teček na konec ustanovení (např. v příloze č. 1, B.2 Celkový popis stavby, 
B.2.5 písmeno d)) 

Akceptováno. 

 
MPSV D K příloze č. 1, bod B.2.3 písm. b):  

Na konci textu ustanovení doporučujeme doplnit slova „celková spotřeba vody,“.  
Neakceptováno. Vysvětleno. 
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V bodě B.2.3 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. je tento požadavek uveden v písm. c) a 
v návrhu není odůvodněno, proč byl vypuštěn, přičemž není uveden ani v bodě B.9 – Celkové 
vodohospodářské řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
K příloze č. 1, bod B.3:  
Písmeno c) je třeba zrušit, protože požadavky na popis dopravního řešení jsou obsaženy  
v následujícím bodě B.4. 
 
 
K příloze č. 1, bod C.5:  
Označení jediného odstavce a) je nutno zrušit. 
 
 
K příloze č. 2, bod B.2.10:  
Za slova „Hygienické požadavky na stavbu“ je třeba doplnit čárku a slova „požadavky  
na pracovní prostředí“.  
V bodě B.2.10 přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. tyto požadavky uvedeny jsou,  
a v návrhu není odůvodněno, proč byly vypuštěny. 
 
 
 
 
 
 
K odůvodnění, část obecná, písm. d):  
Slova „v přílohách č. 11 a 12“ je nutno nahradit slovy „v přílohách č. 10 a 11“, a to za účelem 
dosažení souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

U liniové stavby je celková 
spotřeba vody z hlediska 
jejího následného provozu 
žádná nebo minimální. 
V případě, že součástí 
souboru staveb bude 
navržena i budova, bude 
tento údaj zahrnut do 
objektu zásobování vodou.  
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno, rozsah 
příloh primárně vychází 
z přílohy č. 4. vyhlášky 
č.499/2006Sb. Pro 
dokumentaci ve zmenšeném 
rozsahu je charakteristické 
právě zúžení obsahu 
dokumentace. 
 
 
 
Akceptováno, opraveno. 
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MZe D K přílohám vyhlášky 
Do textu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 části týkající se dokladů požadujeme doplnit dokument: 
posouzení možnosti vlivu záměru stavby na stav dotčených vodních útvarů. 
Povinnost posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů vyplývá z § 23a 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, který transponuje článek 4 Směrnice 2000/60/ES. Směrnice stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a představuje nejucelenější právní 
úpravu pro oblast vody. Toto posouzení, se týká všech útvarů povrchových i podzemních vod, 
které by mohly být daným záměrem dotčeny. 
Nepovažujeme za vhodné, aby v době, kdy je projednáván návrh ústavního zákona o ochraně 
vody a vodních zdrojů, byl v povolovacích řízeních podle stavebního zákona, resp. 
v dokumentaci, která je stavebním úřadem v řízení požadována, opominut vliv záměru stavby 
na vodní útvary.  
Návrhy právních předpisů, které v současnosti prochází legislativním procesem by mj. měly 
přispívat k naplnění dosavadních politických strategií – „Politiky ochrany klimatu v ČR na 
období let 2017-2030“ a „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(Adaptační strategie ČR)“. 

Připomínka byla vzata zpět 
v rámci vypořádání MPŘ. 

MZV D K úvodní větě navrhované vyhlášky:  
 
Vycházejíc z čl. 65 odst. 2 legislativních pravidel vlády, MZV doporučuje v úvodní větě 
navrhované vyhlášky slova „ve znění pozdějších předpisů“ vypustit a uvést, resp. ponechat 
pouze konkrétní novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jež do něj přinesla 
předmětné zmocňovací ustanovení (ust. § 2j odst. 3). Touto novelou je zákon novelizující 
citovaný zákon (a mj. zavádějící pro tento zákon i zkrácený název „liniový zákon“), který dne 
2. 10. 2010 podepsal prezident republiky. 
 
 
 
K obecné části odůvodnění, k písm. c):  
 
MZV doporučuje v této části odůvodnění doplnit odkaz na směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno.  
Uvedená směrnice nemá 
přímý vliv na návrh 
vyhlášky, v případě, že 
stavba podléhá posouzení 
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a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“), která předmět návrhu 
vyhlášky sice přímo neupravuje, nicméně s ním souvisí a má na něj bezpochyby vliv 

vlivu na ŽP, postup je 
upraven platným právním 
předpisem (zákon 
č. 100/2001 Sb.). 

ÚV ČR 
OKOM 

D 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil s níže uvedenou výhradou formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předloženého návrhu se dotýkají ustanovení primárního práva EU. Relevantní jsou zejména 
ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se zákazu diskriminace na základě 
státní příslušnosti (čl. 18) a volného pohybu osob a volného pohybu služeb (čl. 45 a 
následující).  
Připomínky a případné návrhy změn:  
Navrhované znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 vyžaduje v rámci dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby uvádět údaje o stavebníkovi včetně uvedení místa trvalého pobytu 
či identifikačního čísla osoby (v obou případech jde o bod A.1.2.). Dále se navrhuje 
v dokumentaci uvádět údaje o jejím zpracovateli, přičemž je vyžadováno, aby byl zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené příslušnou profesní komorou. I u zpracovatele 
dokumentace je dle návrhu nutné uvádět identifikační číslo osoby (v přílohách vždy bod 
A.1.3.). Upozorňujeme, že pro osoby z jiných členských států EU mohou tyto požadavky 
znamenat ztížení výkonu výše uvedených svobod a tedy být diskriminační.  
Případné vnitrostátní opatření, které může ztížit nebo učinit méně atraktivní výkon základních 
svobod zaručených Smlouvou o fungování Evropské unie, lze uložit pouze za těchto 
podmínek: použije se nediskriminačním způsobem, odpovídá naléhavému důvodu veřejného 
zájmu, je způsobilé k dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje meze nezbytnosti. 
Navrhujeme, aby předkladatel v rámci materiálu zhodnotil slučitelnost dotčených požadavků 
s primárním právem EU a ověřil jejich soulad zejména s požadavkem na volný pohyb služeb 
(viz například rozsudek Soudního dvora EU C-58/98 Josef Corsten). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – upraveno.  
Do příloh doplněna 
poznámka pod čarou s 
odkazem na zákon 
č. 360/1992 Sb., který mj. 
řeší podmínky pro výkon 
vybraných činností ve 
výstavbě v souladu s právem 
ES. 

MŽP Z Příloha č. 1 k vyhlášce 
část: B Souhrnná technická zpráva  
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B.1 Popis území stavby, k bodu B.1.e) – doplnit slova „inženýrskogeologický průzkum“ 
 
 
 
 
B.1 Popis území stavby, k bodu B.1.h) – doplnit slova „vliv stavby na stabilitu svahů“ 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, k bodu B.6.a) – doplnit slova 
„horninové prostředí“  
 
Příloha č. 2 k vyhlášce 
část: B Souhrnná technická zpráva  
B.1 Popis území stavby, k bodu B.1.d) – doplnit slova „geologický průzkum“ a 
„inženýrskogeologický průzkum“ 
 
 
 
B.1 Popis území stavby, k bodu B.1.g) – doplnit slova: „vliv stavby na stabilitu svahů“ 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, k bodu B.6.a) – doplnit slova 
„horninové prostředí“ 
 
Souhrnné odůvodnění:  
V „omezených“ podrobnostech dokumentace je třeba důsledně zohlednit zejména vyhlášku č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, dále zohlednit požadavky zákona  
č. 62/1988 Sb. o geologických pracích (geologický zákon) a vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., o 
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, zákona č. 44/1988 Sb. (horní 
zákon) atd. 
Dále je nezbytné komplexně vyhodnotit výsledky geologických prací, které byly provedeny 
v zájmovém území a tyto ověřit novým event. doplňkovým geologickým průzkumem s cíle 

Akceptováno – vysvětleno. 
Uvedený výčet není úplný. 
 
 
 
Akceptováno.  Doplněno. 
 
 
Akceptováno. Doplněno. 
 
 
Akceptováno. Výčet 
uvedený v příloze není 
úplný. 
 
 
 
 
Akceptováno. Doplněno. 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
V následují připomínce je 
požadována úprava celého 
bodu B.6., ve kterém 
připomínkové místo údaj 
nepožaduje.  
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zpřesnit informace o geologických podmínkách, poddolování, podzemní vodě a hydrogeologii, 
nerostech, ložiskových a báňskotechnických poměrech, chráněných ložiskových územích, 
chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, radonovém indexu, výstupu 
přírodních plynů atd. Návrh v hodnocení vlivů stavby na okolí vyjmenovává složky životního 
prostředí, ale zcela pomíjí horninové prostředí.  
Úplné vyhodnocení geologických průzkumů a geologických podmínek umožní předcházet 
plánování, realizaci a případným následným problémům se stavbou, jako např. se sesuvem na 
dálnici D8 a železnici v okolí Dobkoviček u Lovosic. 
 
 
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 k vyhlášce,  
část: B Souhrnná technická zpráva, B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, 
Návrh struktury kapitoly B.6 [body b) – c)] požadujeme upravit s ohledem na šíři zájmů 
chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to takto:  
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. zvláště chráněná území, 
významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, dřeviny, populace rostlin a 
živočichů, krajinný ráz a přírodní parky, památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů, ekologické funkce a vazby v krajině, apod., 
c) vliv na území soustavy území Natura 2000 
 
Odůvodnění:  
Upravený příkladný výčet zájmů chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (ZOPK) lépe vystihuje jejich spektrum, které je předmětem hodnocení vlivu 
závažných zásahů na přírodu a krajinu podle § 67 ZOPK a se kterým jsou spojeny zákonné 
limity pro umísťování a povolování staveb (včetně předmětů ochrany zvláště chráněných 
území jako jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území, jejich 
ochranných pásem a zón ochrany přírody). V této souvislosti je však třeba upozornit, že takto 
obecně (omezeně) formulované požadavky na dokumentace v části B.6, písm. b) a c) nelze 
považovat za splnění povinnosti investora podle § 67 odst. 1 a 3  zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, provést hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu na zájmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně 
s ohledem na to, že některé 
typy ochrany jsou uvedeny 
duplicitně. 
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chráněné podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona a připojit ho k žádosti o vydání povolení, 
souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona.  
 
Příloha č. 1 k vyhlášce, část: B Souhrnná technická zpráva, k bodu B.1.f), resp. ad) Příloha č. 2 
k vyhlášce, část: B Souhrnná technická zpráva, k bodu B.1. e) 
Požadujeme doplnit k bodu „ochrana území podle jiných právních předpisů“ odkaz „pod 
čarou“ na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Odůvodnění: 
Návrh vyhlášky je zpracován analogicky k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, která v bodech „ochrana území podle jiných právních předpisů“ odkaz 
na zákon č. 114/2009 Sb. výslovně uvádí. 
 
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 k vyhlášce, část: C Situační výkresy, C.4 Speciální výkresy  
Formulaci první věty, do níž jsou nesrozumitelně začleněny „prvky životního prostředí“ 
reprezentované příkladným výčtem vybraných zájmů chráněných podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, požadujeme upravit, aby byl její smysl jednoznačný.  
Navrhujeme následující znění: 
„Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující jednak speciální 
požadavky objektů, technologických zařízení technických sítí, infrastruktury nebo 
souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro zajišťujících 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, a prvků 
životního prostředí jednak územní (nebo plošné) požadavky na ochranu přírody a krajiny 
- zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a zóny ochrany přírody, území soustavy 
chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné 
prvky, přírodní parky  chráněná území, apod.“  
 
Ke konečnému znění textu předpokládáme v rámci vypořádání připomínek diskusi o 
praktickém účelu a předpokládaném obsahu výkresů. 

 
 
 
Akceptováno, doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno. 

MK Z K příloze č. 1 návrhu vyhlášky 
K části C – k části C.3 (Koordinační a situační výkres) – písmena a) 
Ministerstvo kultury navrhuje slova „u změny stavby, která je kulturní památkou“ nahradit 
slovy „u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně“. 

Akceptováno. 
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Navrhované úplné znění: 
„a) měřítko 1:1 000 nebo 1:500, u změny stavby, která je kulturní památkou,  
u stavby v  památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,“. 
 
Navrhované znění plně koresponduje se stávajícím zněním Přílohy č. 4 vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která upravuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a  veřejné účelové 
komunikace, a Přílohy č. 8 téže vyhlášky, která upravuje rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání společného povolení. 
Ministerstvo kultury má za to, že v případě staveb dopravní infrastruktury může být 
dotčena památková rezervace nebo památková zóna a není proto věcný důvod pro odlišnou 
úpravu od té, která je obsažena ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
K části C – k části C.5 (Situační výkres záborů) 
Ministerstvo kultury upozorňuje, že v této části je není žádné písmeno b); označení textu jako 
písmene a) je tudíž nadbytečné a navrhuje jej vypustit.  
 
K příloze č. 2 návrhu vyhlášky 
K části C – k části C.3 (Koordinační a situační výkres) – písmena a) 
Ministerstvo kultury navrhuje slova „u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně“ 
nahradit slovy „u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci 
nebo v památkové zóně“. 
Navrhované úplné znění: 
 
„a) měřítko 1:1 000 nebo 1:500, u změny stavby, která je kulturní památkou,  
u stavby v  památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200,“. 
 
Navrhované znění plně koresponduje se stávajícím zněním Přílohy č. 4 vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která upravuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a  veřejné účelové 
komunikace, a Přílohy č. 8 téže vyhlášky, která upravuje rozsah a obsah dokumentace pro 
vydání společného povolení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo kultury má za to, že i v tomto případě může dojít ke změně stavby, která 
je kulturní památkou, a není proto věcný důvod pro odlišnou úpravu od té, která je obsažena ve 
vyhlášce č.  499/2006 Sb. 

 
K části C – k části C.5 (Situační výkres záborů) 
Ministerstvo kultury upozorňuje, že v této části je není žádné písmeno b); označení textu jako 
písmene a) je tudíž zbytečné, a navrhuje jej vypustit.  
 

 

 
 
 
 
Akceptováno. 

MV Z K přílohám – k příloze č. 1 bodu B.2.8 a příloze č. 2 bodu B.2.8: 
Požadujeme v přílohách jednoznačně vymezit obsah položky „Zásady požárně bezpečnostního 
řešení“, která je součástí dokumentace stavby dráhy a stavby pozemní komunikace. V příloze 
č. 1 i 2 požadujeme body B.2.8 upravit následovně: 
„B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Pro stavby budov a tunelů obsahují zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
• seznam použitých podkladů pro zpracování, 
• stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

základní popis a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní 
zástavbě, 

• předpokládané rozdělení objektů do požárních úseků, výpočet požárního rizika  
a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

• stanovení požadavků na stavební konstrukce (z hlediska požární odolnosti, třídy reakce na 
oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu), 

• návrh koncepce únikových cest, požadavky na jejich provedení, 
• zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, stanovení požadavků na zřízení 
zásahových cest, 

• určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnějších odběrních 
míst, popřípadě stanovení požadavku na zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, 
kde nelze použít vodu jako hasební látku, 

• stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 
vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům, 

 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Obsah a rozsah požárně 
bezpečnostního řešení je 
uveden v §41 odst. 2 
vyhlášky č.246/2001 Sb. 
Odkaz uveden v poznámce 
pod čarou. 
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• posouzení požadavků na zabezpečení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními.“. 

Zmíněné obsahové požadavky zásad požárně bezpečnostního řešení stavby se navrhují 
jmenovitě pro stavby budov a tunelů. 
 
K úvodní větě: 
 Navrhujeme text „č. XXX/2020 Sb.:“ nahradit textem „č. 403/2020 Sb.:“. 
 
 
K označení příloh: 
Upozorňujeme, že v souladu s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by označení příloh 
v pravém horním rohu nemělo být psáno tučným písmem. 
 
K účinnosti: 
 Zákonné zmocnění, k jehož provedení je vyhláška vydávána, nabývá účinnosti dne  
1. ledna 2021, navrhujeme tedy, aby i předmětný prováděcí předpis nabyl účinnosti téhož dne. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 

JMK Z Příloha č. 1, část B.8 Zásady organizace výstavby 
Doplnit do písm. i) návrh objízdných tras také pro veřejnou dopravu  

• písm. i) návrh objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a 
pěší, včetně průchodů pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách 
(DIO) 

Odůvodnění:  
Jedná se o údaje potřebné pro projednávání dokumentace s dotčenými orgány. 
 
Příloha č. 1, část C. Výkresy  
Doplnit do části C 1, kterou nazvat „Situační výkresy širších vztahů“, písm. e) a f)  
C.1 Situační výkres(y) širších vztahů  

a. měřítko 1 : 5 000 až 1 : 50 000,  
b. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,  
c. stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,  
d. vyznačení hranic dotčeného území,  
e. zásady organizace výstavby (obvod staveniště a zařízení staveniště v místě stavby, 

přístupy na staveniště) 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno.  
Dokumentace ve 
zmenšeném rozsahu bude 
obsahovat podrobný popis 
navrhovaných opatření 
ZOV, povinnost zpracovat 
výkresy je vypuštěna.  
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f. návrh objízdných tras  
Odůvodnění:  
Jedná se o údaje potřebné pro projednávání dokumentace s dotčenými orgány. Zařízení 
staveniště bylo vypuštěno z koordinačního výkresu dle nyní platné vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb. 
 
Příloha č. 2, část B.8 Zásady organizace výstavby a část C. Výkresy 
Doplnit přílohu č. 2 část B.8  identicky s přílohou č. 1.  
Doplnit přílohu č. 2 část C 1 „Situační výkresy širších vztahů“ o písm. e) a f) – viz připomínka 
č. 2.  
 
Odůvodnění:  
Požadujeme doplnit přílohu 2 identicky s přílohou 1 ve znění předchozích připomínek. Rozsah 
části B 8 není stanoven, není důvod k jinému řešení, než v příloze 1. Rovněž část C 1 požadujeme 
doplnit dle výše uvedeného návrhu o písm. e) a f). Jedná se o údaje potřebné pro projednávání 
dokumentace s dotčenými orgány. 
 
Příloha č. 2  část C.3 Koordinační situační výkres 
Zvážit vypuštění písm. m) maximální dočasné a trvalé zábory, jako povinné položky 
Odůvodnění: 
C.5 Situační výkres záborů obsahuje rozsah záborů. Jedná se o duplicitu, která znepřehledňuje 
již tak značně obsáhlý koordinační výkres.  
 
Příloha č. 1, část A. 1.1. Údaje o stavbě 
Doplnit: 

• písm. b) místo stavby - kraj, okres, traťový úsek místní určení dle aktuálního 
Prohlášení o dráze... 

Odůvodnění:  
Jedná se o údaje potřebné pro rychlou orientaci v projektové dokumentaci a rovněž se jedná o 
sjednocení údajů s přílohou 2.  
 
 
Příloha č. 1 i příloha č. 2, část A. 1.1. Údaje o stavbě 
Doplnit: 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno, 
viz předchozí připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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• písm. d) u souboru staveb, rozčlenění dle druhu ... s jasným označením stavby 
hlavní 

Odůvodnění:  
Jedná se o údaj potřebný pro rychlou základní orientaci.  
 
 
 
Příloha č. 1 i příloha č. 2, část A. 1.1. Údaje o stavbě 
Doplnit: 

• písm. f), resp. e) stručný popis stavby 
Odůvodnění:  
Jedná se o údaj potřebný pro rychlou základní orientaci v projektové dokumentaci.   
   

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, Vysvětleno.  
Popis je uveden v části B.2. 
Dokumentace má mít 
omezený rozsah a veškeré 
údaje budou uváděny pouze 
jednou. Není cílem opakovat 
jednotlivé kapitoly 
v průvodní a technické 
zprávě.  

LK Z V Příloze č. 2 připravované vyhlášky pro vydání společného povolení stavby není v části D 
(Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení) zcela zřejmé z jakých příloh 
se má projektová dokumentace skládat. Členění pouze do dvou částí s tím, že přílohy mají být 
v přiměřeném rozsahu, je z hlediska jejich specifikace nejednoznačné a může přinést v rámci 
následné praxe funkční problém. Vyhláška by měla přesně stanovit požadované přílohy pro 
jednotlivé řady stavebních objektů, které jsou nezbytně nutné pro potřebu společného povolení 
stavby. 

 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Vyhláškou je stanoven 
obsah dokumentace, nikoli 
rozsah. Ten bude plně 
odpovídat rozsahu stavby a 
požadavkům investora. 

KR - OL D K Příloze č. 2: Z legislativně technického hlediska považujeme za nutné poukázat na 
skutečnost, že v předloženém znění přílohy č. 2 k navrhované vyhlášce chybí v rámci bodu C.3 
(Koordinační situační výkres) u první odrážky správné měřítko. V textu je uvedeno, cit.: 
„1 : 500 až 1 : 000“, máme za to, že patrně zde měla být správně uvedena hodnota „1 : 500 až 
1 : 1 000“. Doporučujeme proto tuto nesrovnalost v  textu přílohy č. 2 navrženého předpisu 
opravit 

Akceptováno, opraveno. 

SMOCR Z Obecná připomínka: Neakceptováno. Vysvětleno.  
Schválena novela liniového 
zákona umožňuje doložení 
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Podle „Přehledu dopadů návrhu právního předpisu“ je finanční náročnost na pořízení společné 
dokumentace z důvodu opakovaného dopracování o další požadavky vyplývající ze závazných 
stanovisek dotčených orgánů. Tento argument je zavádějící, navržené zjednodušení řešení 
části D naopak povede k oddálení problému, posune ho do fáze užívání stavby s možným 
daleko větším finančním dopadem. Povinnost stavebníka předložit stavebnímu úřadu 
dokumentaci pro provádění stavby před jejím zahájením bez povinnosti projednání s 
dotčenými orgány a bez možnosti zajištění souladu záměru se závaznými stanovisky a 
zajištění jejich vzájemného souladu, se jeví jako nedostatečná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V návrhu není vymezeno, že by se tato vyhláška vztahovala pouze na stavbu dálnic a silnic 
I. třídy, jak bylo prezentováno v médiích. Z tohoto důvodu by se vztahovala i na stavby dle § 
1 odst. 2 písm. c), písm. d) zákona č. 416/2009 Sb. Pak lze polemizovat o tom, že technické 
řešení (část D), které v návrhu vyhlášky odpovídá dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(příloha č. 4 vyhl. č. 499/ 2006 Sb.) by nemělo vliv na veřejnoprávní projednání s účastníky 
řízení.  

 

dokumentace v omezeném 
rozsahu, nikoli požaduje. 
Investor s ohledem na 
rozsah stavby a 
předpokládané náklady na 
pořízení dokumentace a 
náklady na vlastní realizaci 
stavby může zvolit režim, ve 
kterém bude podávat žádost 
o vydání společného 
povolení a to i s ohledem na 
možnost vzniku rizika při 
uvádění stavby do užívání. 
Při využití možnosti 
dokumentace v omezeném 
rozsahu přebírá veškerou 
odpovědnost projektant a 
stavebník a je pouze na něm, 
jak uzavře smlouvy 
s projektantem a 
dodavatelem stavby  
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Vyhláška se ve smyslu 
zákonného zmocnění 
uvedeného v ustanovení § 2j 
liniového zákona vztahuje 
na stavby dopravní 
infrastruktury uvedené v § 1 
odst. 2 liniového zákona, u 
nichž lze vydat společné 
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Konkrétní připomínky k příloze č. 2  
B.1 Popis území stavby 
Navrhované znění: 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 
Navrhované znění upravit takto:  
l)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje,  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

Odůvodnění: 
Ne vždy se umísťuje a provádí stavba na totožných pozemcích (umísťuje se pouze malá část 
u stávajících staveb). 
 
B.2.1  
navrhované znění: 
bod h) základní technické parametry stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové 
uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma apod. 
 
Navrhované znění doplnit takto 
Pozemní komunikace  
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,  

povolení (§ 94j odst. 1 
stavebního zákona ve 
spojení s § 15 odst. 1 písm. 
b) a c) stavebního zákona). 
Současně není stanovena 
povinnost dokumentaci 
podle této vyhlášky 
zpracovávat.  Jde pouze o 
možnost se všemi dalšími 
povinnostmi pro stavebníka.  
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno.  
Vydělení pozemků do 
podmnožiny pozemků, na 
kterých se stavba umisťuje, 
by znamenalo další duplicitu 
v informacích o popisu 
území stavby. Odůvodnění 
požadavku je pouhé 
konstatování známých 
skutečností, bez jakéhokoliv 
vlivu na průběh řízení.  
 
 
 
 
Neakceptováno, vysvětleno. 
Základní technické 
parametry stavby jsou 
uvedeny jako neúplný výčet 
hodnot, s ohledem na druh a 
rozsah stavby je možné 
v dokumentaci uvést 
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b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:  
− kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,  
− parametry a zdůvodnění trasy,  
− návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,  
− vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 

 
Odůvodnění: 
Nedozvíme se, v jaké kategorii je komunikace navrhována. Náš návrh vychází z úpravy 
obsažené v příloze 5 vyhlášky 146/2008 Sb. v bodě B.2.6. bod 1), bez daných údajů nelze 
plnohodnotně posoudit navrženou stavbu a bude docházet ke konfliktům s projektanty, co a v 
jakém rozsahu mají zpracovat 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  

 
Navrhované znění upravit takto: 
 
B.8.1 Technická zpráva  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
b) odvodnění staveniště,  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8),  
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

parametry v mnohem větším 
rozsahu. Konkrétní rozsah 
se vyhláškou v souladu 
s novelou liniového zákona 
nestanovuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Dokumentace v omezeném 
rozsahu bude obsahovat 
podrobný popis 
navrhovaných opatření 
ZOV, povinnost zpracovat 
výkresy je vypuštěna. 
Navržená úprava textu je 
plně převzata z vyhlášky 
č.146/2008 Sb. Akceptací 
připomínky bychom popřeli 
potřebu dokumentace 
v omezeném rozsahu. Tento 
typ dokumentace má řešit 
především vlastní umístění 
stavby.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 
(přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,  
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
      B.8.2 Výkresy  
     Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v            obsahu technické 
zprávy. Vypracuje se zejména:  
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem 
širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, 
napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,  
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů 
(přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení 
staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější 
a stavebně komplikované stavby, u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné 
vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje. 
 
B.8.3 Harmonogram výstavby  
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 
stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.  

 
B.8.4 Schéma stavebních postupů  

 
B.8.5 Bilance zemních hmot  
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních 
kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ 
požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy – plán na přemístění ornice a 
podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní 
využití včetně využití pro rekultivace. 
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Odůvodnění: 
V předloženém návrhu je pouze rámcové vymezení toho, co tam má být. Náš návrh vychází z 
úpravy obsažené v příloze 5 vyhlášky 146/2008 Sb., bez daných údajů nelze plnohodnotně 
posoudit navrženou stavbu a bude docházet ke konfliktům s projektanty, co a v jakém rozsahu 
mají zpracovat  

 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

 
Navrhované znění upravit takto: 
 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  
            Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:  
D.1 Stavební část  
            Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení 
jednotlivých objektů se provede podle části A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení.  

Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní 
objektové skladbě:  

D.1.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků  
1. Technická zpráva  

a) identifikační údaje objektu,  
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,  
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 
geotechnický průzkum apod.,  
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,  
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,  
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,  
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku,  
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,  
i) vazba na případné technologické vybavení,  

 
 
 
 
 
Neakceptováno.  
Navržená úprava textu je 
plně převzata z vyhlášky 
č.146/2008 Sb.  
Příloha řeší podrobnosti 
obsahu dokumentace 
v omezeném rozsahu, kterou 
lze využít pro vydání 
společného povolení stavby 
podle liniového zákona. 
Tímto se ovšem neukládá 
povinnost takovou 
dokumentaci zpracovávat. 
Stále existuje možnost 
využití dokumentace podle 
vyhlášky č.499/2006 Sb. 
Vkládat do přílohy již 
existující právní normu je 
nepřípustné. 
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j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů,  
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  
            2. Výkresy  
a) Situace pozemní komunikace  
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C. Tam, kde není 
dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez 
situace stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres úprav pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.  
b) Podélný profil  
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s 
desetinásobným převýšením. Obvykle se volí měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Pro 
jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000/500.  
c) Vzorové příčné řezy  
Charakteristické vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, 
výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s 
ohledem na šířku silniční koruny a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, 
rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů.  
d) Charakteristické příčné řezy  
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech 
měřítko 1 : 100 nebo 1 : 200.  
e) Schematické řešení křižovatek  
Složitější křižovatky na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo 
větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo 
nepříznivé terénní podmínky) - zjednodušené podélné profily kritických větví.  
f) Výkresy obslužných zařízení  
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové 
osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat 
jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze 
zařízení. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně 
detailů vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklonů u přechodů.   
g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
dopravní telematiku  
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Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní 
komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní 
značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. 
Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů 
hmatového a akustického vedení a frází orientačních majáčků.  
h) Souřadnice hlavních bodů  
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body 
vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. 
Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části – Geodetický 
podklad.  
i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího 
objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové 
zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
památkové rezervace nebo památkové zóny.  
Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do 
fotografií a vizualizaci.  

D.1.2 Mostní objekty a zdi  
1. Technická zpráva  
1.1. Identifikační údaje mostu  

a) stavba a objekt číslo,  
b) název mostu,  
c) evidenční číslo mostu,  
d) katastrální území, obec, kraj,  
e) pozemní komunikace – návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní 
komunikace, evidenční číslo,  
f) bod křížení – všechna křížení na délce mostu,  
g) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,  
h) staničení přemosťované překážky – plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,  
i) úhel křížení – všech překážek,  
j) volná výška – podjezdu, podchodu, plavební výška.  
            1.2. Základní údaje o mostu  
a) charakteristika mostu,  
b) délka přemostění,  
c) délka mostu,  
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d) délka nosné konstrukce,  
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,  
f) šikmost mostu,  
g) volná šířka mostu,  
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,  
i) šířka mostu,  
j) výška mostu nad terénem,  
k) stavební výška,  
l) plocha nosné konstrukce mostu,  
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.  
            1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění  
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu 
a požadavky – podklady na jeho řešení,  
b) charakter přemosťované překážky – převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla 
apod.,  
c) územní podmínky,  
d) geotechnické podmínky.  
            1.4. Technické řešení mostu  
a) popis nosné konstrukce mostu,  
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,  
c) vybavení mostu,  
d) statické a hydrotechnické posouzení,  
e) cizí zařízení na mostě,  
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným 
proudům,  
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring),  
h) požadované zatěžovací zkoušky.  
            1.5. Výstavba mostu  
a) postup a technologie stavby mostu,  
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby – přístupy, přívody elektrické 
energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,  
c) související (dotčené) objekty stavby,  
d) vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.  
            1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů  
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a) vytyčovací údaje,  
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,  
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce,  
d) hydrotechnické výpočty.  
           1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace  
            2. Výkresy  
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty 
stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,  
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 1 
: 500,  
c) podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených 
komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a 
komunikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a 
mostem vzduté hladiny, povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, 
směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,  
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,  
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně 
s pohledem na podpěry,  
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500,  
g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1 : 50,  
h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1 : 50,  
i) schéma technologie výstavby,  
j) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové 
rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou 
kulturní památkou, se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.  
            D.1.3 Vodohospodářské objekty – odvodnění pozemní komunikace  
            1. Technická zpráva  
a) základní identifikační údaje,  
b) popis charakteristik objektu,  
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení – včetně provozních údajů a instalovaných 
výkonů,  
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d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,  
e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,  
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací – na provoz a údržbu,  
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,  
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.  
            2. Hydrotechnické výpočty  
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,  
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,  
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.  
            3. Statické výpočty  
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,  
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže 
a případného vyztužení.  
            4. Výkresy  
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak 
plánovaných v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,  
b) hydrotechnická situace – vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,  
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x má odpovídat 
měřítku situace,  
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,  
e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů.  
            D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace  
            1. Technická zpráva  
a) identifikační údaje objektu,  
b) stručný stavebně technický popis celého zařízení,  
c) typ stožárů a svítidel,  
d) světelně technický výpočet,  
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.  
            2. Výkresy  
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a 
kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,  
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového 
příčného řezu pozemní komunikace,  
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c) výkresy stožárů se svítidlem.  
            D.1.5 Objekty podzemních staveb  
            1. Technická zpráva  
            1.1. Všeobecná část  
a) identifikační údaje,  
b) členění objektů,  
c) vazby na okolní výstavbu.  
            1.2. Technická část  
a) geotechnické vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických 
podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, rozdělení horninového masivu na 
kvazihomogenní celky včetně charakteristických hodnot geotechnických parametrů dle ČSN 
EN 1997-1,  
b) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu, 
očekávané hodnoty deformací ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu10),  
  
c) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, 
ochrana díla při povodních, koncepce vedení vod v tunelu a před portály – kanalizace, 
tunelové drenáže, odvodnění vozovky, stanovení kapacity s ohledem na údržbu a požární zásah 
apod., likvidace důlních vod, včetně trvalých přítoků podzemních vod, systém ochrany díla 
proti pronikání podzemní a srážkové vody do díla,  
d) ochrana díla proti vnějším vlivům (bludné proudy, agresivní prostředí),  
e) požárně bezpečnostní řešení,  
f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,  
g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,  
h) protokol o stanovení prostředí,  
i) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií pro zvýšení 
nebo snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob a postup 
řešení při dosažení varovných stavů,  
j) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz, přehled budoucích 
provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích pracovníků,  
k) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační metody,  
l) požadavky na bezbariérové užívání stavby.  
            2. Výkresy  
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000,  
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b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních 
souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí - 
včetně dočasných a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,  
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, 
kanalizací, drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných 
zásypů apod.,  
d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným 
průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,  
e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením 
objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200,  
f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu na 
technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500/50 nebo 1 : 200/20 v zastavěném území,  
g) výkres technologických tříd výrubu - délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení 
pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba dočasného ostění, typy a 
délky kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření 
prováděná v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé 
technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,  
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,  
i) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požárnímu zásahu,  
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,  
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,  
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště.  
             3. Statická část  
a) podklady,  
b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí,  
c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků,  
 d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy 
výrubu, statický výpočet definitivního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.  
             D.1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém 
nebo systémy dopravní telematiky  
             1. Technická zpráva  
 a) identifikační údaje objektu,  
b) popis souladu funkcionality objektů pro inteligentní dopravní systém nebo systémy 
dopravní telematiky se závaznými specifikacemi,  
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c) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter 
rozvodů,  
d) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,  
e) typy navržených zařízení,  
f) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné 
provádět montáž,  
g) návrh komplexních zkoušek,  
h) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,  
i) požadavky na údržbu zařízení.  
             2. Výkresy  
 a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, 
zakreslení navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,  
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu 
jednotlivých koncových prvků,  
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,  
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,  
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.  
             D.1.7 Objekty drah  
             Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo 
objektů stavbou vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně 
zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky.  
             D.1.8 Objekty pozemních staveb  
             Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které 
mají charakter pozemních staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb.  
            D.1.9 Ostatní stavební objekty  
            Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a 
obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
             D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení11)  
            Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a 
obsahu podle této vyhlášky a podle jiných právních předpisů.  
     
D.2 Technologická část  
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            Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na 
provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, 
bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.  
             Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, 
které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního 
objektu.  
             Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:  
            1. Technická zpráva  
 a) identifikace předmětu provozního souboru,  
b) výchozí podklady,  
c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,  
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,  
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a míst napojení.  
             2. Výkresy  
 a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, 
řezy, pohledy a konstrukční detaily,  
 b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení,  
 c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.  
 
Odůvodnění: 
V předloženém návrhu je pouze rámcové vymezení toho co tam má být. Náš návrh vychází z 
úpravy obsažené v příloze 5 vyhlášky 146/2008 Sb., bez daných údajů nelze plnohodnotně 
posoudit navrženou stavbu a bude docházet ke konfliktům s projektanty, co a v jakém rozsahu 
mají zpracovat 

 

SPDCR Z K příloze č. 2 (k vyhlášce č. XX/2020 Sb.) 
Žádáme z oddílu B.2 Souhrnná technická zpráva – Celkový popis stavby vypustit tyto části: 
• B.2.2. Celkové urbanistické řešení 
• B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
• B.2.10. Hygienické požadavky na stavbu. 
 
Odůvodnění: 
Požadavky se netýkají staveb pozemních komunikací a dálnic. 

 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Ve společném řízení může 
být jako stavba vedlejší 
nadzemní objekt, na který se 
navržený popis vztahuje.  
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ČKAIT Z §2 Obsah a rozsah dokumentace záleží na rozsahu a velikosti stavby 

Jde v podstatě o převzaté znění současné úpravy, žádné zjednodušení, vhodnější formulace, 
důraz na technické řešení – obecné části jsou pořád rozsáhlé – např. urbanistické a 
architektonické řešení…. proč? V rozporu s důvodovou zprávou nejde o žádné „zjednodušení a 
zpřehlednění“, proto je vhodné ponechat možnost „zjednodušeného“ vyskladnění dle velikosti 
investice. 

Akceptováno jinak.  
§2 byl kompletně změněn. 

Z Příloha č.1 
Za A, B, C, D doplnit větu: K dokumentaci se přikládá dokladová část 
Sjednotit s vyhláškami č. 499/2006 Sb. (Př. č. 8 a 10), č. 146/2008 Sb. (Př. č. 3) 

Akceptováno jinak.  
Dokladová část je součástí 
dokumentace (samostatná 
část E.), tak jak bylo 
stanoveno zákonem (§2j 
liniového zákona). 

Z Příloha č.1 
C.3 Koordinační situační výkres, písmeno g) maximální výška staveb – vypustit 
Pro železniční liniovou stavbu nerelevantní, výška čeho? Mostu, náspu, výpravní budovy …, 
bez bližší specifikace nejednoznačné 
 

Akceptováno. 
 

Z 

Příloha č.1 
C.3 Koordinační situační výkres, písmeno j) - okótované odstupy staveb od trvalých staveb a 
hranic pozemků- vypustit 
Pro liniovou stavbu komplikované a nejednoznačné, má se okótovat maximální či minimální 
vzdálenost. Výkres bude zahlcen množstvím kót a stane se nepřehledným, v praxi se prakticky 
neaplikuje 

Neakceptováno, upraveno. 
Okótování staveb od budov 
je pro umístění stavby 
zásadní. V souladu 
s vyhláškou č.503/2006 Sb. 
je tento údaj povinný 
v rozhodnutí stavebního 
úřadu. 
  

Z Příloha č.1 
C.3 Koordinační situační výkres, písmeno o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně 
nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody –vypustit 

Akceptováno.  
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je obsahem části dokumentace dle bodu B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
Z Příloha č.1, 

C.3 Koordinační situační výkres  - Doplnění bodu: p) zakreslení hmatových úprav 
Umístění a poloha hmatových úprav pro nevidomé je důležitá pro posouzení vhodnosti a 
správnosti návrhu ve vztahu celkového řešení, a to včetně umístění vegetace.  
Ve speciálním výkrese C4 by pak dle potřeby měla být zanesena např. rozdílná řešení 
bezbariérových tras pro uživatele nevidomé a pro vozíčkáře a jiná specifika bezbariérového 
řešení 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V tomto stupni dokumentace 
je dostatečný technický 
popis, řešení podrobnosti je 
možné požadovat v dalším 
stupni dokumentace. 

Z Příloha č.1 
C.5 Situační výkres záborů – vypustit 
Je duplicitní s přílohou Doklady, 5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný 
podle jiných právních předpisů, zejména záborový elaborát, v praxi se neaplikuje 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Důraz na situační výkres 
záborů je dán s ohledem na 
přehlednost u 
veřejnoprávního projednání 
s účastníky řízení, 
jednoduchost orientace 
v těchto výkresech, 
argument o současné praxi 
je zavádějící, pro stavební 
úřady důležitý výkres. 

Z Příloha č.1 Dokladová část, Bod 7 
Projekt zpracovaný báňským projektantem  - vypustit 
V aplikační praxi se s takto dokladovanou, či rozpracovanou částí PD nesetkáváme. Vždy bylo 
klasické stavební objekty (Tunely, kolektory atp.) jako součást stavby jako celku 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadavek byl potvrzen 
velkými investorskými 
organizacemi, jeho nutnost 
posoudí projektant 
s ohledem na rozsah stavby 
(např. nebude předkládán u 
všech staveb).  

Z Příloha č.1 Dokladová část, Bod 5 
Projekt zpracovaný báňským projektantem  - vypustit 
V aplikační praxi se s takto dokladovanou, či rozpracovanou částí PD nesetkáváme. Vždy bylo 
klasické stavební objekty (Tunely, kolektory atp.) jako součást stavby jako celku 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Požadavek byl potvrzen 
velkými investorskými 
organizacemi, jeho nutnost 
posoudí projektant 
s ohledem na rozsah stavby 
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(např. nebude předkládán u 
všech staveb). 

Z Příloha č.2 
Za A, B, C, D doplnit větu: K dokumentaci se přikládá dokladová část 
Sjednotit s vyhláškami č. 499/2006 Sb. (Př. č. 8 a 10), č. 146/2008 Sb. (Př. č. 3) 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Dokladová část je součástí 
dokumentace, tak jak bylo 
stanoveno zákonem (§2j 
liniového zákona. 

Z B.1 – odst. o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu- 
zrušit 
Duplicita, viz. odstavec j) 

Akceptováno. 

Z B.2. - Popisy řešení,  Dle povahy zpracovat návrhy provozních řádů nebo návrhu 
specializované údržby objektu 

Neakceptováno –  
požadavek není odůvodněn. 

ČKAIT Z B.2.1 – odst. g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
apod. – vypustit výrobu 
Dopravní stavba nemůže řešit výrobu. 

Akceptováno. 

Z bod. B.2.1 g - Navrhované parametry stavby, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost… - vypustit nebo upravit 
Pro pozemní komunikace nelogičnost vlekoucí se z vyhlášky č. 499/2006 Sb 

Neakceptováno. Nutná 
informace u souboru staveb. 

Z B.4.b) - Napojení řešení na stávající dopravní infrastrukturu doplnit „se zachováním 
bezbariérového přístupu“ 
Není zde povinnost zachovat bezbariérový přístup ke stávajícím nemovitostem a není to z 
mého pohledu nikde zakotveno a často na to není ani pamatováno. Bezbariérový přístup ke 
stávajícím nemovitostem při opravách a rekonstrukcích se dost často neřeší vůbec 

Akceptováno, doplněno do 
přílohy č.1 i č.2. 

Z B.8 – ZOV -  V intravilánech způsob obsluhy území staveniště v době stavby, 
Specifikace podmiňujících objektů a části staveb jako uvolnění staveniště , včetně nutných 
provizorii. 
U drah pak organizace a posloupnosti výluk. 
U složitých staveb časoprostorový hgm nebo jiné vhodné zobrazení a vazby mezi objekty 
Nutná specifikace. 

Akceptováno částečně. Do 
přílohy č.2 doplněno shodně 
s přílohou č.1, další 
podrobnost je nutné 
požadovat až s větší 
podrobností dokumentace.  

Z C.1 – odst. a) - Měřítko 1 : 5000 až 1 : 50 000 - Měřítko vhodného rozsahu s ohledem na 
rozsah stavby 
Dopravní stavby nejsou jenom dálnice nebo železniční koridory. Dopravní stavbou je třeba i 
prodloužení místní komunikace o 50 m pro zajištění příjezdu ke dvěma RD.  Potom jsou 

Akceptováno. Doplněna 
možnost dalšího měřítka. 
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uvedená měřítka zcela nepoužitelná, při měřítku 1 : 5000 je délka komunikace na výkrese 1 cm 
( a při měřítku 1 : 50 000 potom 1 mm). Ale i při projektování dálnice je měřítko 1 : 50 000 
nelogičnost, protože ochranné pásmo dálnice je 100 m od osy přilehlého dopravního pásu, což 
v tomto měřítku jsou 2 mm. Nevíme, jestli úředníci budou vybaveni kvalitními zvětšovacími 
skly, aby se v takovém výkresu vyznali 

Z C.3 – odst.a) -  
Měřítko 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlejších staveb 1 : 2 000, u stavby v památkové rezervaci 
nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200 
Měřítko 1 : 250, 1 : 500 až 1 : 1 000, u rozsáhlejších staveb 1 : 2 000. Dle potřeby u staveb 
menšího rozsahu lze použít i podrobnější měřítko 
Opět problém rozsahu staveb, kdy u menších staveb je v praxi nezbytné použít podrobnější 
měřítko pro naplnění všech náležitostí koordinační situace 

Akceptováno. Doplněna 
možnost dalšího měřítka. 
 

Z C.3 – odst. g - . Maximální výška stavby – vypustit  
Řešeno v části D 

Akceptováno. 

Z C.3 – odst. h) a i) - navržené komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
-řešení vegetace a rekultivace- vypustit 
navržené komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu, řešení vegetace 
a rekultivace je součástí navrhované stavby (staveb) a tudíž již řešeno v odstavci f) 

Neakceptováno.  
Pro posouzení 
neopomenutelný údaj, 
nejedná se o duplicitu.  

Z C.3 Koordinační plány – Specifikace a obsazení nutných chrániček sítí 
Nikoli jednou čarou ale dle skutečné zabírané  šířky dle norem 
 

Neakceptováno 
S ohledem na měřítko lze 
zakreslit pouze jako čáru, je 
možné popsat více v části 
B.2.1. včetně rozměrů. 

 Z D.1 Doplnit: 
3.  Pro objekty řady 200 vždy a pro objekty ostatních řad dle potřeby  minimálně základní 
statický výpočet 
Nezbytná nutnost 

Neakceptováno.  
Rozsah dokumentace se 
zohlední s rozsahem stavby. 
Jako nezbytný údaj postačí 
v dalším stupni 
dokumentace.  

Z Příloha š. 1 a č.2 _  
V Dokladové části doplnit větu o povinnosti zpracování PENB 
Nejedná se pouze o stavby drah ev. dálnice, ale i souvisejících objektů (např. nádražní budova, 
objekty dálničních služeb), kde podle z. č. 409/2000 Sb. může být požadavek na doložení 
PENB 

Akceptováno.  
Nicméně v této podrobnosti 
půjde spíše o orientační 
výpočet energetické 
náročnosti, nutné až 
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 v podrobnosti dalšího stupně 
dokumentace. 

D Návrh nereaguje na probíhající i očekávanou digitalizaci stavebnictví Vysvětleno.  
Podrobnosti digitalizace 
jsou řešeny jiným právním 
předpisem a návrh není 
s tímto předpisem v rozporu. 

D Příloha č.1 - Základní členění v části A2 (zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení) 
nekoresponduje přesně s členěním zařízení drah uvedeným v části D.1.1 Př. č. 10 v. 499/2006 
Sb. 

Neakceptováno.  
Není účelem opisovat jiný 
předpis. Je v souladu 
s požadavky největších 
investorských organizací. 

D Příloha č.2 - Základní členění v části A2 oproti předchozímu řádku naopak koresponduje 
přesně s členěním zařízení dálnic uvedeným v části A2 Přílohy č. 11 v. 499/2006 Sb. 

Neakceptováno.  
Není účelem opisovat jiný 
předpis. Je v souladu 
s požadavky největších 
investorských organizací. 

D Příloha č. 2 - B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby – zrušit 
Zásady bezbariérového užívání stavby jsou stanoveny vyhláškou.  Konkrétní naplnění jejích 
podmínek musí být stejně uvedeno v odstavci B.2.6 b) popis navrženého řešení. Je to duplicita, 
kde se v praxi opisují části vyhlášky a řešení stavby 

Neakceptováno.  
Není požadavek na 
opisování vyhlášky, ale na 
řešení konkrétní stavby. 

ČKAIT D Příloha č. 2 - B.2.9. a B.2.10 - Úspora energie a tepelná ochrana , Hygienické požadavky na 
stavby vypustit nebo upravit 
Pro pozemní komunikace nelogičnost vlekoucí se z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

Neakceptováno, ponecháno 
z důvodu souboru staveb. 

D Příloha č. 2 - B.2.11. - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
ochrana před pronikáním radonu z podloží – vypustit nebo upravit  
Pro pozemní komunikace nelogičnost vlekoucí se z vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Neakceptováno, ponecháno 
z důvodu souboru staveb. 

D B.6. Omezující podmínky  - upravit 
Vždy jen ty co souvisí konkrétně  se stavbou či objektem, ne paušální výčet norem a předpisů 

Vysvětleno.  
Dokumentace se zpracovává 
vždy na konkrétní 
podmínky, opisování norem 
je nešvar projektantů. 
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D C.3.  Doplnit odst. p) u menších staveb v jednoduchých územních podmínkách lze Koordinační 
situační výkres nahradit situací C.4 
Zjednodušení 

Vysvětleno, doplněním 
možnosti podrobnějšího 
měřítka vyřešeno.  

D Texty použity z Př. č.8, 10 a 11 v. č. 499/2006 Sb. a Př. č. 3 a 5 v . č. 146/2006 Sb. - Porovnání 
textů navrhovaných a stávajících ukazuje na někdy zjednodušení a zkrácení, někdy naopak na 
rozšíření textů navrhovaných oproti stávajícím   
Upravit nebo sjednotit 

Vysvětleno.  
Navržené texty byly 
upraveny s ohledem na 
praktické zkušenosti 
s veřejnoprávním 
projednáním a požadavky 
největších investorských 
organizací. 

D Oproti v. 499/2006 Sb. a v. 146/2008 Sb. chybí v části D specifikace požadavků na BOZP, PO 
statiku, BUS; obecně je něco pouze v části B   - doplnit 
Sjednotit s vyhláškami č. 499/2006 Sb.  a č. 146/2008 Sb 

Vysvětleno. Byly provedeny 
drobné úpravy, odlišnosti od 
stávajících vyhlášek jsou 
logické, jelikož se jedná o 
jiný typ dokumentace.  

 

V Praze  11.11.2020 

Vypracoval: Ing. Jiřina Čížková (jirina.cizkova@mdcr.cz) Podpis: 
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