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Úprava  komunikací (vozovek a chodníků) a ostatních pozemků po uložení 
opravách,  apod. inženýrských sítí a po  jiných zásazích do pozemků Města 
Jindřichův Hradec. 

 
Obecné podmínky  Města Jindřichův Hradec(pokud není v konkrétních případech 
stanoveno jinak):  
I.) Vozovka: 
Narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech. V případě příčného 
uložení sítí bude řešeno protlakem. 
    Po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20cm. V případě 
nezhutnitelného výkopku, bude tento nahrazen materiálem dovezeným-štěrkopískem. Provizorní oprava v 
místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena prosívkou(frakce 0/4). Povrch provizorní opravy 
musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu  musí být stavebníkem průběžně 
sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny. 
    Konečná úprava povrchu vozovky  bude provedena vyříznutím(odfrézováním) krytu vozovky s přesahem 
0,5m od okrajů provedeného výkopu( v šíři i délce). Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo 
k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,5m, bude i tato plocha odfrézována a povrch 
opraven společně. V celé šíři a délce výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz. dále. Obnova 
konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě: 
-místní komunikace s lehkým provozem:2x asfaltový beton střednězrnný ABS II, tl.50mm 
                                                                 2x štěrkodrť ŠD 0/32, min. tl. 150 mm 
                                                                 zhutnění zásypu rýhy štěrkodrť, min. 100MPa 
- místní komunikace s těžkým provozem: 3x asfaltový beton střednězrnný ABS II, tl.50mm 
                                                                   2x štěrkodrť ŠD 0/32,  min. tl. 200 mm 
                                                                   zhutnění zásypu rýhy štěrkodrť, min. 120MPa 
Míra zhutn ění zásypu výkopu (rýhy) bude doložena kvalifikovaným protokolem o zkoušce zhutnění 
Napojení staré a nové obrusné vrstvy bude zalito asfaltovou emulsí se zadrcením nebo penetračním nátěrem. 
    U dlažeb bude konstrukce vozovky provedena z makadamu nebo štěrku zakaleného prosívkou tl. 
min.30cm a nově položené dlažební prvky uložit do štěrkopískového lože. Zůstane-li od okrajů provedené 
rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,5m, bude tato plocha 
předlážděna  společně s konstrukcí rýhy. 
     Konečná úprava bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy, v případě živičného 
povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku ( doba zahájení výroby ABS). 
II.) Chodník: 
Narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech.  
Po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20cm. V případě nezhutnitelného 
výkopku, bude tento nahrazen materiálem dovezeným-štěrkopískem. Provizorní oprava v místě zásahu do 
chodníku bude bezodkladně provedena prosívkou(frakce 0/4). Povrch provizorní opravy musí být rovný a 
nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu  musí být stavebníkem průběžně sledován, 
případné poruchy musí být ihned opraveny. 
Konečná úprava povrchu chodníku  bude provedena vyříznutím(odfrézováním) krytu chodníku s přesahem 
0,5m od okrajů provedeného výkopu( v šíři i délce)-vždy v celé šíři chodníku. V celé šíři a délce výkopu 
budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz. dále. Obnova konstrukčních vrstev chodníku bude prováděna 
v následující skladbě: 
-chodník(dle typu): litý asfalt nebo živičná směs, tl.30-50mm 
                                dlažba z vibrolisovaného betonu DL, I, tl.60mm  
                                lože z kameniva drobného drceného 4-8mm, min. tl. 40mm(ŠP)  
                                štěrkodrť ŠD 0/32, min. tl. 150 mm 
    Narušení jakéhokoliv povrchu(živice,dlažba a jiné) v podélném, příčném i v případě výstavby většího 
množství přípojek bude povrch položen nový v celé šíři chodníku a délce 0,5 m před a 0,5m za 
provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě. 
Poškozené díly dlažby budou nahrazeny novými.  
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Konečná úprava chodníku bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy, v případě 
živičného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby 
ABS). 
III.) Zelené plochy: 
Zásyp výkopu bude hutněn strojově po 20cm, vrchní vrstva se pokryje 10cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a 
okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2cm(kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně 
oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10m2 a uválí na výšku okolního terénu. Plocha bude 
zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě 
seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do 
původního stavu.  
 
Vymezení silnic s těžkým provozem: 

 


