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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 12/2022 ze dne 14. 7. 2022 
 

 
 
 
Usnesení č. 114/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro RD ul. Doubravská 372, 
Kostomlaty nad Labem do pozemku p. č. 141/17 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení následujících 
podmínek: 

• Výkop bude zabezpečen proti pádu, řádně označen a za snížené viditelnosti osvětlen. 

• Výkopek musí být uložen mimo asfaltovou místní komunikaci ul. Doubravská. 

• Všechny pozemky ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem dotčené stavbou vodovodní 
přípojky budou uvedeny do původního stavu se zárukou 60 měsíců a zpět protokolárně předány 
zástupci obce. 

• Při provádění výkopových prací dojde ke střetu se splaškovou a dešťovou kanalizací, proto 
výkopové práce musí být prováděny v místě střetu výhradně ručně bez použití mechanizace a 
před zahájením výkopových prací musí být tyto inženýrské sítě vytýčeny. 

• Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve správě 
obce Kostomlaty nad Labem (splašková a dešťová kanalizace), je investor vodovodní přípojky 
povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho 
příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací 
vzniknou na kanalizaci, odpovídá investor vodovodní přípojky. 

• Před záhozem potrubí bude zástupce obce Kostomlaty nad Labem přizván ke kontrole 
pokládky vodovodního potrubí v místě křížení s potrubím splaškové a dešťové kanalizace. 

• Minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu 
Kostomlaty nad Labem žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro 
uložení inženýrských sítí a žádost o povolení částečné uzavírky. Součástí žádosti bude 
zpracovaný návrh dopravně inženýrského opatření odsouhlasený Policií ČR a vyjádření 
správců inženýrských sítí, které jsou stavbou vodovodní přípojky dotčeny. 

• Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní řad hradí žadatel. 
 

 
Usnesení č. 115/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem neschvaluje poskytnutí finančních prostředků ze schváleného 
rozpočtu obce panu L. D., Nymburk, na pořízení užitkového vozidla, potřebného k výkonu činnosti 
hrobníka. 
 
Usnesení č. 116/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 9 ze dne 14. 7. 2022. 
 
Usnesení č. 117/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 16 ze dne 14. 7. 2022. 
 
Usnesení č. 118/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem uděluje Základní škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizaci, souhlas s realizací projektu „Operační program Jan Amos Komenský“. 
 
Usnesení č. 119/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí konání akce Klose Cup, která se uskuteční dne 23. 7. 
2022 a současně upozorňuje pořadatele této akce na nutnost dodržení podmínek pro pořádání akcí 
tohoto typu stanovených v Obecně závazné vyhlášce obce Kostomlaty nad Labem č. 1/2010. 


