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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 6/2018 ze dne 17. 4. 2018

Usnesení č. 54/2018
Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o užívání pozemku ze dne 27. 10. 1997 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem jako pronajímatelem a manželi L. a J. B., Lány, jako nájemci na pozemek p. č. 
98/2 v k.ú. Lány u Kostomlat nad Labem.

Usnesení č. 55/2018
Rada obce schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 29. 6. 2007 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem jako pronajímatelem a manželi K. a Z. D. , Kostomlaty nad Labem, jako nájemci na pozemek 
p. č. 1019/7 a část pozemku p. č. 905/101, oba  v k.ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 56/2018
Rada obce schvaluje Dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 7. 2010 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem jako pronajímatelem a paní L. Š. a F. P., jako nájemci, na byt v budově ZŠ Kostomlaty nad 
Labem, Školní 402, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 57/2018
Rada obce schvaluje Dodatek č. 13 k Nájemní smlouvě ze dne 27. 5. 1996 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako pronajímatelem a panem M. K., jako nájemcem, na RD v ul. Požární 409, Kostomlaty nad 
Labem.  

Usnesení č. 58/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence číslo P-20/2018 mezi JUDr. Z. Š., 
Oskořínek, jako pověřencem a obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem na zajištění povinností 
obce vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Usnesení č. 59/2018
Rada obce souhlasí s uzavřením parkovací plochy u Hostince Na Place od 11. 5. 2018 od 8:00 hod. 
do 12. 5. 2018 do 22.00 hod. a na den 1. 6. 2018 od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Usnesení č. 60/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze dne 17. 4. 2018.

Usnesení č. 61/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu nízkoenergetického 
rodinného domu na pozemku 836/32 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 62/2018
Rada obce souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky tlakové kanalizace pro RD Lány 6, 
Kostomlaty nad Labem a připojením se na hlavní řad tlakové kanalizace za následujících podmínek:

 Stavbu bude provádět odborná firma
 Provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) bude v předstihu 1 týdne informován 

o provádění stavebních prací a dále bude vyzván ke kontrole před zásypem potrubí a 
domovní čerpací stanice (DČS)

 Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách max. 30 cm
 Výkopek musí být uložen mimo chodník
 Výkop musí být zabezpečen proti pádu a v noci osvětlen
 Chodník musí být uveden do původního stavu se zárukou na stav povrchu 36 měsíců 
 Při napojení gravitační části přípojky do jímky a napojení přípojky na hlavní řad musí být 

přítomen zástupce servisní firmy AQ SPOL s. r. o. nebo zástupce obce 
 Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeno, prostřednictvím servisní firmy MK 

Medios s. r. o., kabelové vedení veřejného osvětlení z důvodu střetu tohoto vedení s nově 
budovanou přípojkou

 Přípojka musí být vybudována dle předložené projektové dokumentace s názvem „Kanalizační 
přípojka pro č. p. 6“ (stupeň PS) z 2/2018 – projektant V. Černá

 Investor při podpisu smlouvy předloží projektovou dokumentaci skutečného provedení, revizi 
elektro technologické i domovní části elektrorozvodů, a technické listy od technologie DČS
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 Investor (vlastník nemovitosti) je povinen před uvedením přípojky do provozu, nejdéle však do 
5 dnů od dokončení stavby, uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod 

 Dále bude na základě Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi obcí a 
investorem převedena přípojka tlakové kanalizace do majetku obce. V opačném případě 
nebude pro tuto přípojku prováděn servis a opravy ze strany obce.

Usnesení č. 63/2018
Rada obce souhlasí s vybudováním novostavby RD na pozemcích 65/1, 583 a 585 v k. ú. Hronětice 
za předpokladu, že pilíř pro elektroměr nebude umístěn na pozemku p. č. 328/3 v k. ú. Kostomlaty nad 

Labem, ale v oplocení novostavby RD. 

Usnesení č. 64/2018
Rada obce souhlasí s napojením novostavby RD na pozemcích 65/1, 583 a 585 v k. ú. Hronětice na 
hlavní řad tlakové kanalizace za předpokladu dodržení těchto podmínek:

 Při napojení gravitační části přípojky do jímky a napojení přípojky na hlavní řad musí být 
přítomen zástupce obce 

 Před uvedením přípojky do provozu musí být obci předložena revize elektro technologické i 
domovní části elektrorozvodů

 Investor (vlastník nemovitosti) je povinen před uvedením přípojky do provozu, nejdéle však do 
5 dnů od dokončení stavby, uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod 

Usnesení č. 65/2018
Rada obce souhlasí s výměnou stávajícího oplocení z drátěného pletiva s betonovou podezdívkou u 
RD ul. Příčná č. p. 34 za nové oplocení ze štípaných betonových bloků s dřevěnou výplní jednotlivých 
polí s max. výškou 150 cm vč. vybudování nové vjezdové brány o max. šíři 4m. Brána musí být 
pojezdová nebo se musí otevírat směrem do pozemku žadatele.

Usnesení č. 66/2018
Rada obce souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – připojení pozemku p. č. 323/1 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem a obci Kostomlaty nad Labem k místní komunikaci ul. Příčná a zřízení sjezdu 
za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. Sjezd bude zřízen v šíři nové vjezdové brány kolmo k oplocení pozemku v maximální šíři 4m, 
bude vybudován ze šedé zámkové dlažby a osazen do betonových obrubníků.

2. Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození. Výkopové práce budou prováděny výhradně ručně bez mechanizace.

3. Místo výkopu bude řádně označeno a zabezpečeno, v nočních hodinách osvětleno tak, aby 
nedošlo k újmě na zdraví osob ani majetku.

4. Po vybudování sjezdu bude pozemek dotčený vybudováním sjezdu protokolárně předán zpět 
zástupci Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem.

5. Výstavbou sjezdu na místní komunikaci ul. Příčná nesmí dojít k narušení odtokových poměrů 
komunikace.

6. Při výstavbě sjezdu provede žadatel o připojení na svůj náklad opatření (např. vyrovnání 
výškové nivelity), tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

7. V zimním období nebude sjezd vytvářet překážku při provádění zimní údržby místních 
komunikací.

Usnesení č. 67/2018
Rada obce nesouhlasí s vybudováním oplocení k BD č. p. 73, Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle 
přiloženého plánku vč. vybudování posuvné vjezdové brány na pozemku 962/2 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem a konstatuje, že pozemek p. č. 962/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem slouží jako veřejná 
komunikace.

Usnesení č. 68/2018
Rada obce souhlasí s napojením se RD Hradištská 405, Kostomlaty nad Labem na dešťovou 
kanalizaci za dodržení následujících podmínek:

 Výkopové práce proběhnou v termínu od 20. 4. 2018 do 31. 5. 2018
 Výkopek musí být uložen mimo chodník
 Výkop bude zabezpečen proti pádu, řádně označen a za snížené viditelnosti osvětlen
 U vlastního napojení na uliční vpust je žadatel povinen přizvat zástupce obce
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 Všechny pozemky ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem budou uvedeny zpět do 
původního stavu se zárukou 36 měsíců a zpět protokolárně předány zástupci obce

 Veškeré náklady spojené s napojením se na dešťovou kanalizaci hradí žadatel
 Při souběhu a křížení s kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 

274/2001 Sb. v platném znění, tj. ochranné pásmo kanalizace 1,5 m od vnějšího líce 
potrubí na každou stranu.

 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v 
naší správě, je investor 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.

 Vytýčení sítí provozovaných obcí Kostomlaty nad Labem v zájmovém území si před 
zahájením stavebních prací objednejte na OÚ Kostomlaty nad Labem.

 Před záhozem rýhy prováděné v ochranném pásmu kanalizace a při křížení kanalizace 
požadujeme přizvat ke kontrole zástupce obce. 

 Před dokončením stavby a předáním zhotovitel provádějící dílo vyzve provozovatele 
kanalizace (obec Kostomlaty nad Labem) ke kontrole a k převzetí stavby. O převzetí 
stavby bude sepsán protokol o dodržení výše uvedených podmínek.

Usnesení č. 69/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 smrku ztepilého rostoucího na pozemku p. č. 233 v k. ú. Lány u 
Kostomlat nad Labem.




