
Pravidla pro realizaci překopů na pozemcích a komunikacích 

obce Hrádek 

A)  Místní komunikace:  

Pravidla pro realizaci překopů na pozemních komunikacích obce Hrádek vydává 

správce místních komunikací obce Hrádek. Tyto pravidla definují způsob provádění a 

zpětného zapravení výkopů či překopů. Tyto pravidla jsou závazná pro všechny 

právnické, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby zasahující do komunikací správce 

obce Hrádek. Pravidla mohou být dodatečně upřesněna,  případně doplněna 

správcem místní komunikace /dále jen MK/ dle konkrétních podmínek v místě zásahu. 

Termín provádění zásahů do MK: Výkopové práce v tělese MK obce Hrádek lze 

provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku, vzhledem k zimní 

údržbě komunikací. Toto omezení se netýká případů havárií inženýrských sítí. V 

případě naléhavé potřeby mimo havárií, podléhá provádění výkopových prací 

zvláštnímu vyjádření starosty obce, a to na základě předložené žádosti a jejího 

odůvodnění.  

 

Způsob provádění:  

 

1. Dlážděné kryty komunikací:  

Při otevírání rýh a výkopů u dlážděného krytu komunikace musí být jednotlivé dlažební 

prvky očištěny a uloženy samostatně na bezpečné místo tak, aby bylo zamezeno jejich 

poškození či odcizení.  

Při zásahu do chodníku bude vždy dlážděný kryt rozebrán v celé šířce chodníku. Při 

příčném překopu bude šířka rozebrání dlážděného krytu rovna šířce chodníku. Po 

uložení či opravě sítí bude kryt zadlážděn zpět včetně případného přerovnání obrub. 

Chybějící nebo poškozený materiál (dlažba, obruby) bude nahrazen (doplněn) novým 

shodného typu. Stávající technologie pokládky bude respektována. S přihlédnutím na 

stávající stav chodníku před zásahem může správce MK určit jinak.  

 

2. Živičné povrchy:  

Při otevírání rýh a výkopů u asfaltových a cementobetonových vrstev bude před 

zahájením výkopových prací vytvořen svislý přímý okraj výkopu (zaříznutím pilou) v 

celé výšce živičného krytu, hrany výkopu budou provedeny pravoúhle.  

Zásah do tělesa komunikace bude proveden minimálně v šířce umožňující dokonalé 

zhutnění rýhy. Šířka odebraného krytu bude rozšířena o 30 cm po obou stranách 

výkopu z důvodu zajištění zhutnění spáry. Pokud dojde v průběhu provádění prací k 

destrukci hrany výkopu, bude dodatečně rozšířena šířka rozebraného krytu o dalších 

30cm, a to v celé délce či šířce výkopu.  

Veškeré svislé styčné spáry živičných krytů se musí zajistit technologii opravy spár 

trvale pružným tmelem proříznutí – zalití nebo natavovacími pásy, neurčí-li správce 

MK jinak.   

Konečná povrchová úprava živičných povrchů bude v úrovni nivelety vozovky.  



V případě zásahu do komunikace s krytem ze štěrkopískových povrchů či povrchů z 

drceného (frézovaného) asfaltu bude dodržena stávající skladba komunikace, povrch 

bude zapraven totožným materiálem a po jeho zhutnění a zaválcování bude proveden 

stmelovací postřik tryskovou technologií nebo pokládkou studené asfaltové směsi. 

 

3. Společné zásady:  

Investor před zahájením prací oznámí starostovi přesný termín započetí prací.  

Investor zásahu do tělesa MK bude až do doby konečné úpravy MK zabezpečovat 

průběžně a bez prodlení odstraňování závad, vzniklých z nedokonalého spojení 

konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu a hradit následné škody, 

které vzniknou v důsledku těchto závad.  

Konečná úprava do původního stavu bude provedena do jednoho měsíce od započetí 

prací. 

Investor zásahu sdělí příslušnému úřadu (starosta obce) ukončení prací a vyvolá 

přejímku realizovaných prací se zástupcem vlastníka komunikace.   

Na všechny práce, spojené s uvedením tělesa MK do původního stavu poskytne 

investor prací vlastníku (správci) MK záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne předání, 

popřípadě ode dne odstranění vad a nedodělků.  

Správce komunikací může provádět průběžně monitoring místa zásahu do 

komunikace a má po celou dobu prací neomezený přístup na pracoviště. V případě 

zjištění nedostatků má právo požadovat okamžitou nápravu.  

Při samotné realizaci výkopu či jeho zapravování může být dle skutečného zásahu do 

komunikace upřesněn rozsah konečné úpravy komunikace. Správce MK může při 

provádění konečné úpravy povrchu komunikace změnit technologii a typ prováděné 

konečné úpravy povrchu oproti původní skladbě.  

 

B) Zeleň, nezpevněné plochy:  

Při provádění prací je investor povinen omezit zásahy do veřejné zeleně na nejmenší 

možnou míru.  

Mimo hranice záboru nevjíždět do ploch veřejné zeleně ani nepoužívat tyto plochy k 

žádným jiným účelům souvisejícím s předmětem záboru.  

Při výkopových pracích neukládat výkopovou zeminu na hromady ke stromům, ani 

jakkoliv jinak kmeny stromů neobkládat nebo nezasypávat stavebním materiálem.  

Při opravách nebo ukládání nových inženýrských sítí neukládat podzemní vedení do 

vzdálenosti menší než 2,5 m od paty kmene stromu, přičemž v celém kořenovém 

prostoru, vymezeném půdorysným průmětem koruny zvětšeným na každou stranu o 

1 m, u dřevin s kuželovitou korunou a dřevin sloupovitých o 5 m, provádět výkop 

ručně.  

Při výkopových pracích nepřekopávat ani jinak nepoškozovat kořeny o průměru větším 

než 30 mm.   

Nevjíždět na plochy zeleně s vozidly a technikou, pokud tím může dojít k vyježdění 

kolejí.  

Za žádných okolností nepřejíždět kořenové náběhy stromů a nevjíždět pod koruny 

stromů v místech, kde není zajištěna dostatečná podjezdná výška.  



Před ukončením dočasného záboru zeleně a předáním zeleně obce je žadatel na své 

náklady povinen:  

Zajistit úklid dočasně zabrané plochy zeleně a likvidaci odpadků a nečistot 

prokazatelně pocházejících z jeho činnosti i na sousedních plochách.  

V případě poškození trvalých porostů na pozemku zajistit po konzultaci se starostou 

obce. Okamžitě po dokončení výkopových prací provést zahození výkopové rýhy 

zeminou zbavenou všech staveništních zbytků. V horní vrstvě o síle 25 cm se nesmí 

vyskytovat kameny o průměru větším než 20 mm.  

Horní vrstva výkopu o síle 25 cm musí být zasypána kvalitní ornicí, pokud se na 

staveništi nenachází, nebo došlo při provádění prací k jejímu znehodnocení, je třeba ji 

dovézt z jiné lokality.  

V případě dočasného záboru zeleně za účelem provádění výkopových prací je žadatel 

povinen po zahrnutí výkopu vyzvat obec k dílčímu předání překopu v hrubých 

terénních úpravách.  

 

Před konečným předáním je žadatel povinen:   

Po stabilizaci výkopu plochy opětovně urovnat a obnovit trávníky osetím parkovou 

travní směsí v dávce 25g/m2 , za vhodných vegetačních a klimatických podmínek, 

přičemž trávníky není dovoleno zakládat v zimním období od 15. 10. do 1. 4.  

V případě, že žadateli vyplyne rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody a 

krajiny povinnost nahradit nebo doplnit trvalé porosty, zajistit jejich výsadbu. 

 

Ostatní podmínky:  

Pokud žadatel nesplní podmínky na úpravu překopů do původního stavu, zajistí toto 

uvedení do původního stavu správce na náklady investora. 

Žadatel je povinen se o dočasně zabranou zeleň starat s péčí řádného hospodáře a 

předcházet vzniku veškerých škod. Vzniklé škody je povinen bez odkladu nahlásit obci 

a vlastním nákladem je způsobem dohodnutým s obcí odstranit.   

Žadatel je povinen dodržovat všechny související platné právní normy. 

V případě, že záborem veřejného prostranství dojde k znemožnění vývozu nádob TKO 

a separovaného sběru odpadu, je žadatel povinen v den svozu zajistit přistavení nádob 

s odpadem na místo přístupné svozové technice a po jejich vyprázdnění zajistit 

navrácení odpadových nádob na původní stanoviště.  

 

Tato pravidla byla projednána na zasedání Zastupitelstva obce Hrádek dne 

14.12.2022 a schválena usnesením č. 34/2/2022 Z. 

 

 

V Hrádku 19.12.2022 

 

 

 

 

 



Vzor žádosti: 

Obecní úřad Hrádek 

Se sídlem Hrádek 16 

671 27 Hrádek u Znojma 

Tel.: 515 275 186, mobil: 724 183 489 

www.obec-hradek.cz 

e-mail: info@obec-hradek.cz     

V ……………………….. dne…………………… 

 

Žádost o povolení překopu místní komunikace, chodníku,  

veřejného prostranství 

Žadatel (é) 

Jméno a příjmení:   ………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………….. 

Adresa bydliště:   ………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………….. 

Telefon:    ………………………………………………………….. 

E-mail:    ………………………………………………………….. 

Stavba:    

důvod překopu místní komunikace, chodníku, veřejného prostranství: 

………………………………………………………………………………………………... 

parc. číslo překopu:   …………………………………………………………. 

termín zahájení prací:  …………………………………………………………. 

termín ukončení prací:  …………………………………………………………. 

zodpovědná osoba za uvedení  

do původního stavu:   …………………………………………………………. 

        

                                                                           podpis žadatele (ů) 

Doklady k žádosti: 

• mapa katastrálního úřadu 

• zakreslení do situace 

http://www.obec-hradek.cz/
mailto:info@obec-hradek.cz

