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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 8/2020 ze dne 5. 5. 2020

Usnesení č. 65/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-
12-6000470/01 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce 
a. s., Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO MARTÍNEK s. r. o., Kolín, jako 
stranou oprávněnou. 

Usnesení č. 66/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření smlouvy na poskytování telekomunikačních 
služeb sítě internet č. 00577 mezi panem T. T., Kostomlaty nad Labem jako poskytovatelem a Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako zákazníkem, na poskytování internetových služeb pro hasičskou zbrojnici 
a Sbor dobrovolných hasičů Hronětice na adrese Hronětice 82.

Usnesení č. 67/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 1 břízy rostoucí na pozemku p. č. 939 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem, 1 břízy, rostoucí na pozemku p. č. 133 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem a 
1 břízy rostoucí na pozemku p. č. 338/3 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem. 

Usnesení č. 68/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 3 ze dne 5. 5. 2020.

Usnesení č. 69/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 1 ze dne 5. 5. 2020.

Usnesení č. 70/2020
Rada obce Kostomlaty nad Labem, na základě uvolňování opatření vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví v souvislosti s příznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19, způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, rozhodla o 
znovuotevření provozu Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace od 25. 5. 
2020, kdy provozní doba bude od 6:30 hod. do 14:30 hod.

Usnesení č. 71/2020
Rada obce souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky pro RD 161 ul. Na Obci, Kostomlaty nad 
Labem za předpokladu, že:

 Vodovodní přípojka bude provedena dle projektové dokumentace „Vodovodní přípojka pro č. 
p. 161“ a musí být zrealizována odbornou firmou. 

 Výkopové práce pro uložení vodovodní přípojky budou provedeny v době od 1. 6. 2020 do 30. 
6. 2020 s tím, že vlastní výkopové práce a s tím související uzavření místní komunikace bude 
trvat max. 3 kalendářních dny. 

 Při provádění výkopových prací pro uložení kanalizační a vodovodní přípojky dojde ke střetu
s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty nad Labem (podtlaková splašková 
kanalizace). Z tohoto důvodu budou prováděny výkopové práce výhradně 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. 

 Výkopové práce vč. překopu asfaltové komunikace ul. Na Obci budou prováděny výhradně 
ručně bez použití mechanizace, otevřené výkopy musí být dostatečně označeny a 
zabezpečeny proti pádu osob, za snížené viditelnosti osvětleny.

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

 Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou zhutněny, uvedeny do původního 
stavu a protokolárně předány zpět zástupci Obce Kostomlaty nad Labem. Překop pozemní 
komunikace ul. Na Obci bude před pokládkou finální asfaltobetonové vrstvy ošetřen pružnou 
asfaltovou zálivkou. Finální asfaltobetonová vrstva bude položena s přesahem min. 10 cm na 
každou stranu překopu. 
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 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. 

 Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní řad hradí investor.




