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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

 
 
1) OBECNÉ PODMÍNKY  

Oprávněný se zavazuje: 
a) v případě zásahu do služebných pozemků uvést tyto pozemky po dokončení prací na 

vlastní náklady do předem dohodnutého stavu a následně je protokolárně předat zpět 
povinnému, případně správci komunikací (kontakt: Michal Adamec, tel.: 474 628 396, 
mobil: 731 411 774, e-mail: m.adamec@tsmch.cz nebo jeho zástupce), 

b) vstup na dotčené pozemky oznámit předem povinnému, 
c) dodržovat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Chomutova o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, 
d) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími technické požadavky 

k zabezpečení bezbariérového užívání staveb (označení výkopů),  
e) zachovávat přístupy a příjezdy k nemovitým věcem, pěší provoz umístěním lávek a přístupy 

pro svoz komunálního odpadu, 
f) neznečišťovat služebné pozemky a jejich okolí (zejména okolní komunikace, jejich součásti 

a příslušenství včetně odvodnění komunikací a dopravního značení) a případné znečištění 
neprodleně odstranit,  

g) neobtěžovat okolí hlukem přesahujícím normové hodnoty (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací),  

h) neomezit práva týkající se veřejného osvětlení, 
i) umožnit povinnému kdykoliv provádět rekonstrukci dotčené komunikace, veřejného 

osvětlení a veřejné zeleně na služebném pozemku a umožnit mu výsadbu mělce kořenících 
dřevin a rostlin, 

j) po dokončení stavby inženýrské sítě předat Odboru rozvoje a investic MMCH (kontakt: 
David Guske, tel.: 474 637 439, e-mail: d.guske@chomutov.cz) skutečné zaměření nové 
trasy sítě, pro účely technické mapy města v digitální formě – formát shp, dwg, 

k) do šesti kalendářních měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí/vydání 
kolaudačního souhlasu, případně dokončení kolaudace (není-li kolaudace třeba), 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, písemně vyzvat povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
a předložit geometrický plán, jinak smlouva o smlouvě budoucí zanikne, 

l) před zahájením fyzické realizace stavby uzavřít s povinným smlouvu o podmínkách 
provedení stavby, kterou povinný mj. dá souhlas stavebníkovi se zvláštním užíváním místní 
komunikace potřebný pro řízení před silničním správní úřadem. Smlouvu je nutné uzavřít 
před podáním žádosti o povolení zvláštního užívaní komunikace na Odboru rozvoje a 
investic MMCH (kontakt: Mgr. Dominika Hájková, tel.: 474 637 424, mobil: 702 233 067, 
e-mail: d.hajkova@chomutov.cz). Orientační vzor smlouvy je k dispozici na webových 
stránkách povinného. 

 
 

2) PODMÍNKY PRO KOMUNIKACE 
Oprávněný se zavazuje: 
a) před zahájením stavby inženýrské sítě zajistit v dostatečném předstihu (ideálně 60 dnů 

předem) podání žádosti o zvláštní užívání komunikace na Odboru stavební úřad MMCH – 
Silniční správní úřad (kontakt: Bc. Hana Suchánková, tel.: 474 637 970, mobil: 722 994 258, 
e-mail: h.suchankova@chomutov.cz), případně o stanovení přechodné změny dopravního 
značení, včetně povolení uzavírek komunikace, 
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b) v případě překopů ve vozovkách vždy provést po dokončení prací hutnící zkoušky pláně a 
předložit je formou písemného protokolu zpracovaného odpovědnou osobou (geotechnik) 
správci komunikací, 

c) v případě podélného vedení podzemní inženýrské sítě v chodníku provést konečnou 
úpravu povrchu následujícím způsobem: 

1. v celé šíři chodníku, jedná-li se o chodník, na který se vztahuje záruka provedených 
stavebních úprav, 

2. v celé šíři chodníku, pokud byl stav jeho povrchu před zahájením stavebních prací 
oprávněným bezvadný, 

3. u konečné úpravy rýhy je třeba zajistit přesahy cca 0,3 m stmelené části nového 
chodníkového souvrství od hrany rýhy včetně krytu, v případě, že v chodníku 
zůstane od okrajů opravené rýhy k obrubníku plocha, jejíž šířka je menší než 0,5m, 
musí se tyto části chodníku obnovit úplně spolu s konstrukcí rýhy, 

4. případné dodatečné úpravy chodníkového souvrství, příp. krytu nad rámec výše 
uvedeného budou stanoveny dle požadavků správce komunikace a odboru rozvoje 
a investic před zahájením výkopových prací smlouvou o podmínkách provedení 
stavby, 

d) v případě příčného vedení podzemní inženýrské sítě v chodníku provést uložení 
inženýrské sítě protlakem, nebo, pokud to není technicky možné, provést výkop a 
konečnou úpravu povrchu komunikace s přesahy cca 1 m stmelené části nového 
chodníkového souvrství od hrany rýhy včetně krytu, 

e) v případě podélného či příčného vedení podzemní inženýrské sítě ve vozovce provést 
uložení inženýrské sítě protlakem, nebo, pokud to není technicky možné, provést 
konečnou obnovu povrchu na základě předložené situace obnovy dotčených povrchů či na 
základě individuální domluvy s Odborem rozvoje a investic MMCH následujícím způsobem: 

1. v celé šíři, jedná-li se o vozovku, na kterou se vztahuje záruka provedených 
stavebních úprav, 

2. v celé šíři vozovky, pokud byl stav jejího povrchu před zahájením stavebních prací 
oprávněným bezvadný, 

3. u konečné úpravy rýhy třeba zajistit přesahy cca 0,5 m stmelené části nového 
vozovkového souvrství od hrany rýhy včetně krytu, v případě, že ve vozovce 
zůstane od okrajů opravené rýhy k obrubníku plocha, jejíž šířka je menší než 1 m, 
musí se tyto části vozovky obnovit úplně spolu s konstrukcí rýhy, 

4. případné dodatečné úpravy vozovkového souvrství, příp. krytu nad rámec výše 
uvedeného budou stanoveny dle požadavků správce komunikace a odboru rozvoje 
a investic před zahájením výkopových prací smlouvou o podmínkách provedení 
stavby, 

f) v případě vícečetných příčných vedení inženýrských sítí (např. přípojek) provést konečnou 
úpravu povrchu komunikace (tzn. vozovky i chodníku) v celé šíři, a to v případě, pokud je 
osová vzdálenost mezi jednotlivými výkopy menší než 10 m, 

g) zajistit, aby nadzemní rozvaděče a skříně elektrických a jiných vedení netvořily pevnou 
překážku na komunikaci ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
(vnější líc skříně – rozvaděče musí lícovat s hranou připojovaného pozemku či 
nemovitosti), 

h) nenavrhovat optické kabely, SEK a silové kabely do tras vedoucích podélně ve vozovkách, 
a to v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové upořádání vedení technického vybavení, 

i) používat u optických sítí a rozvodů SEK v uzlových bodech vždy podzemní komory 
s konstrukcí odpovídající zatížení komunikace či plochy, ve které jsou osazeny; nadzemní 
rozvaděče používat jen v nezbytně nutných případech se souhlasem vlastníka dotčené 
komunikace – plochy. 
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3) PODMÍNKY PRO ZELEŇ 
Oprávněný se zavazuje: 
a) v případě zásahu (výkopem) v plochách veřejné zeleně požádat minimálně 14 dní před 

započetím prací Odbor životního prostředí MMCH o udělení souhlasu s užíváním plochy 
veřejného prostranství (kontakt: Bc. Nikola Boudová, tel.: 474 637 930, e-mail: 
n.boudova@chomutov.cz) a trasu v zeleni konzultovat s pracovníkem veřejné zeleně, 

b) veškeré práce na služebných pozemcích provádět s maximální ochranou zeleně v souladu 
s příslušnými arboristickými standardy (zejména s SPPK A01 002 Ochrana dřevin při 
stavební činnosti), a v průběhu prací stromy chránit hrazením či vypolštářovaným 
bedněním, preventivní ochranu provést před zahájením prací a následně po dokončení 
prací uvést dotčené plochy zeleně do sjednaného stavu, zbavit kamenů a provést 
ozelenění travním semenem na své náklady, a po dokončení zásahu prostor protokolárně 
předat povinnému, 

c) pokud dojde k poškození dřevin vlivem prováděných prací nebo porušením zásad ochrany 
stromů, provést náhradní výsadbu. V opačném případě může být náhradní výsadba 
provedena povinným a oprávněný je povinen nahradit mu veškeré náklady s tím spojené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


