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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 19/2018 ze dne 23. 10. 2018

Usnesení č. 192/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 6 ze dne 23. 10. 2018.

Usnesení č. 193/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18 ze dne 23. 10. 2018.

Usnesení č. 194/2018
Rada obce schvaluje program ustavujícího Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem, které se 
uskuteční 1. 11. 2018.

Usnesení č. 195/2018
Rada obce schvaluje záměr na pacht zemědělského pozemku p. č. 905/111 o výměře 945 m2 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 196/2018
Rada obce schvaluje záměr na pacht zemědělského pozemku p. č. 946/40 o výměře 2 424 m2 v k. ú. 
Ostrá.

Usnesení č. 197/2018
Rada obce schvaluje záměr na pacht zemědělského pozemku p. č.750/35 o výměře 27 065 m2, 
zemědělského pozemku p. č. 764/4 o výměře 290 m2 a zemědělského pozemku p. č. 945/18 o výměře
201 m2, všechny v k. ú. Milovice nad Labem.

Usnesení č. 198/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks akátu rostoucího na pozemku p. č. 217/45 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem.

Usnesení č. 199/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 529 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem.

Usnesení č. 200/2018
Rada obce souhlasí se stavebními úpravami RD ul. Nádražní 175, Kostomlaty nad Labem, spočívající 
v zastřešení dvora a vybudování garáže s dílnou za předpokladu, že budou dodrženy následující 
podmínky:

 Zastřešení dvora a garáže s dílnou bude provedeno dle předložené projektové dokumentace 
č. 02/FI/2018 s pojezdovými vraty.

 Dešťové vody z nově vybudovaného zastřešení dvora budou likvidovány na pozemku 
žadatele. Odvod dešťových vod z rekonstruovaného RD ul. Nádražní č. p. 175 bude rovněž 
řešen likvidací na pozemku žadatele, případně bude obec Kostomlaty nad Labem požádána o 
souhlas s napojením se na dešťovou kanalizaci.

 Opravovaný vjezd bude vybudován v šíři 4 m z šedé pojezdové betonové dlažby osazené do 
betonových obrubníků a musí být proveden tak, aby plynule navazoval na přiléhající chodník.

 Při napojení vjezdu na místní komunikaci budou na náklady žadatele silniční obrubníky 
uloženy tak, aby byl vytvořen bezbariérový přístup. Při opravě vjezdu provede žadatel na svůj 
náklad opatření (např. vyrovnání výškové nivelity), tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a 
plynulost silničního provozu. Opravou vjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů 
přilehlého chodníku a místní komunikace (ul. Nádražní). 

 Pozemky v majetku obce dotčené opravou vjezdu budou uvedeny do původního stavu a 
protokolárně předány zástupci obce se zárukou 36 měsíců.

 Veškeré náklady spojené s opravou stávajícího vjezdu budou k tíži žadatele.
 Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 

poškození. Výkopové práce budou prováděny výhradně ručně bez mechanizace.
 Místo výkopu bude řádně označeno a zabezpečeno, v nočních hodinách osvětleno tak, aby 

nedošlo k újmě na zdraví osob ani majetku.
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 V zimním období opravovaný vjezd nesmí vytvářet překážku při provádění zimní údržby 
místních komunikací.

 V případě zásahu do asfaltového povrchu místní komunikace ul. Nádražní musí žadatel,
minimálně 30 dní před zahájením prací spojených s úpravou vjezdu, požádat Obecní úřad 
Kostomlaty nad Labem o povolení zvláštního užívání místní komunikace (ZUMK). Jako 
součást žádosti o ZUMK a povolení částečné uzavírky místní komunikace bude předloženo
zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO) a souhlasné vyjádření Policie ČR DI 
Nymburk. 




