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OPLOCENÍ 

A. OPLOCENÍ DO ULICE, RESP. DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

1. VÝKOP A ZÁKLAD OPLOCENÍ 

Základy podezdívek, ale i třeba i jen patky plotových sloupků, nebudou žádnou částí zasahovat 

do veřejného prostranství. Před výkopovými pracemi budou vytyčeny, nebo jinak dohledány 

blízké sítě, práce v ochranném pásmu budou prováděny výhradně ručně. Betonáž bude 

prováděna tak, aby nedošlo k zalití kabelových tras. To platí i v případě, že by stavebník nabyl 

dojmu, že se kabelová trasa nachází na jeho pozemku. Pokud by stavebník v takovém případě 

potřeboval trasu přeložit, řešení s majitelem sítě projedná dříve, než do ní jakkoliv zasáhne. 

 

2. CELKOVÝ VZHLED 

Oplocení bude mít podezdívku a sloupky, mezi sloupky budou výplně. Průměrná výška 

podezdívky nad terénem (od úrovně přilehlého chodníku a vnější komunikace) u hranice 

pozemku bude v rozmezí 0,30 – 0,60 m. Podezdívka nesmí být více než 1/3 celkové výšky plotu. 

Maximální výška celková (tzn. podezdívka + výplň) plotu v nejvyšším místě bude 1,8 m od úrovně 

terénu daného přilehlou komunikací. Maximální pohledová šířka (v pohledu z ulice) sloupku je 

0,4 m. 

Výjimku mohou tvořit sloupy a sloupky s vestavěnými přípojkovými skříněmi. Jejich rozměry 

budou vycházet z nutného konstrukčního minima. 

Celková pohledová plocha zděných ploch (podezdívky a sloupky) bude max. 45% celkové plochy 

plotu, to znamená, že větší část plotu bude tvořena výplní. 

 

3. VÝPLNĚ 

Výplně budou „průhledné“. Plocha výplně oplocení bude průhledná v rozsahu minimálně 40% 

z celkové plochy výplně, tzn. že konstrukce výplně (plaňky, tahokov, prkna apod) a další pevné 

neprůhledné části budou tvořit maximálně 60% z celkové plochy výplně. Mezery mezi plaňkami 

jsou transparentní při š. 4cm. Mezery mezi plaňkami nesmí být zakrývány protiplaňkou a musí 

zůstat nezakryté. 

 

4. VRATA A VRÁTKA 

Vrata a vrátka v oplocení se nesmějí otevírat směrem do uličního prostoru. 



B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Celobetonové nebo plně vyzdívané ploty se nepovolují. Ploty z betonových panelů se nepovolují. 

Pletivový plot systému sloupky - pletivo – podhrabové desky je přípustný. 

Plotová podezdívka, využitá jako opěrná zídka, je možná pouze po projednání ve stavebním řízení. 

Pohledová strana opěrné zdi se posuzuje  dle části A tohoto textu. 

Zeleň jako součást oplocení (živé ploty, popínané ploty atd) musí být pravidelně udržována tak, aby 

nijak nezužovala chodník či nezasahoval do veřejného prostoru. 

Oplocení mezi soukromými pozemky (tj. mimo veřejná prostranství) zde není regulováno a je věcí 

obecných právních předpisů. 

Pro jiné než uvedené řešení oplocení je třeba vyjednat výjimku, kterou v odůvodněných případech 

schvaluje ekonomický odbor po předchozím stanovisku městského architekta. 

Technický předpis je platný od 1.5.2022. 

 

Starosta města Řevnice 

Ing. Tomáš Smrčka, v.r.  

 


