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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 6/2021 ze dne 1. 4. 2021 
 

 
Usnesení č. 50/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 1 ze dne 1. 4. 2021. 
 
Usnesení č. 51/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem, jako zřizovatel Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizace, souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání“ pro období září 2021 až únor 2023 a následnou realizací projektu. 
 
Usnesení č. 52/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem, jako zřizovatel Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace, souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro období září 2021 až srpen 2023 a následnou realizací projektu. 
 
Usnesení č. 53/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vybudováním přípojek podtlakové kanalizace pro 
pozemky p. č. 856/5, 856/6 a 856/7, všechny v k. ú. Kostomlaty nad Labem, a připojením se na hlavní 
řad podtlakové kanalizace za předpokladu, že: 
 

• Obci bude před podáním žádosti o vydání příslušného povolení předložena projektová 
dokumentace pro stavbu rodinných domů včetně dokumentace kanalizačních přípojek a jejich 
napojení na hlavní řad podtlakové kanalizace a připojení gravitační části. 

• Kanalizační přípojky podtlakové kanalizace (systém ROEVAC) budou ukončeny sběrnou 
šachtou umístěnou na pozemku ve vlastnictví obce  

• Kanalizační přípojka musí být zrealizována odbornou firmou, samotné napojení na hlavní řad 
splaškové podtlakové kanalizace bude provedeno za p řítomnosti zástupce obce.  

• Při provádění výkopových prací pro uložení kanalizační přípojky dojde ke st řetu  
s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty nad Labem. Z tohoto důvodu 
budou prováděny výkopové práce výhradn ě ručně bez použití mechanizace . 

• Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození a respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí.  

• Po dokončení stavby budou pozemky zhutněny, uvedeny do původního stavu a protokolárně 
předány zpět zástupci obce.  

• Záruční doba na povrchy dotčené stavbou vodovodní a kanalizační přípojky se stanovuje 
v délce 60 měsíců. 

• Výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu osob a ve večerních a nočních hodinách 
osvětlen. 

• Minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem podána 
žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí a pro 
povolení uzavírky místní komunikace. Součástí žádosti musí být zpracované dopravně 
inženýrské opatření s návrhem osazení dočasného dopravního značení odsouhlasené Policií 
ČR. 

• Minimálně 7 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem 
nahlášena osoba zodpovědná za výkopové práce vč. tel. kontaktu a bude osazeno dopravní 
značení v souladu s návrhem dopravně inženýrského opatření odsouhlaseným Policií ČR.  

• Stavebník zajistí a předá OÚ Kostomlaty nad Labem geodetické zaměření skutečného 
provedení kanalizační přípojky v tištěné podobě (1x) a v elektronické podobě (formát PDF a 
DWG). 

  
Usnesení č. 54/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem nesouhlasí se žádostí majitele pozemku p. č. 836/10 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem o možnost provést „vysvahování“ pozemku p. č. 836/50 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem (pozemek v majetku obce) navezením zeminy od oplocení pozemku 836/10 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem směrem do ul. Hradištská a požaduje pozemek p. č. 836/50 v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
uvést do původního stavu. 
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Usnesení č. 55/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s výměnou stávajícího oplocení areálu Tělocvičné jednoty 
Sokol Kostomlaty nad Labem podél ulice 9. května a Hradištská v Kostomlatech nad Labem za nové 
oplocení typu „Pilofor Super“ s podhrabovými deskami včetně dvoukřídlé brány o šířce 4 metry, která 
se bude otevírat směrem do pozemku p. č. 356 v k. ú. Kostomlaty nad Labem. 


