Generální stanovisko
k překopům místních komunikací v majetku obce Velká Dobrá

1. Výkopové práce budou prováděny podle vyjádření správců podzemních zařízení o
existenci podzemních zařízení v místě překopu a za dodržení bezpečnostních
předpisů a norem ČSN.
2. Výkopy nebudou souběžně prováděny po obou stranách komunikace (ulice)
s výjimkou individuálního a konkrétního povolení vlastníka komunikace, obce Velká
Dobrá, na základě odůvodněné žádosti.
3. V průběhu výkopových prací nesmí dojít k omezení práv vlastníků sousedních
nemovitostí, zejména vstup do jejich nemovitostí, případně musí být zřízeny
přechodové můstky. Rovněž výkopová zemina nesmí být ukládána tak, aby se
dotýkala fasád či podezdívek domů a plotů. Za veškeré škody způsobené
znečištěním, či poškozením majetku třetích osob při výkopových prací odpovídá
osoba odpovědná uvedená v žádosti povolení o zvláštní užívání místní
komunikace.
4. V případě poškození zařízení, které je v majetku obce Velká Dobrá (zejména se
jedná o veřejné osvětlení, dopravní značení, místní informační a orientační systém,
vodovod a kanalizaci, obecní mobiliář apod.) v souvislosti s prováděnými
stavebními pracemi, je nutno rozsah poškození neprodleně nahlásit jeho správci,
nebo přímo obci Velká Dobrá, což bude zdokumentováno zápisem do stavebního
deníku.
5. Žadatel prací uvede místo narušené výkopem – překopem a jeho okolí do
původního stavu na vlastní náklady.
6. Při podélných výkopech bude oprava povrchu vozovky provedena v šířce jednoho
jízdního pruhu a chodník do šíře 1,5 m bude opraven v celé šíři. U chodníku nad
1,5 m je povinen žadatel jednat o možnosti spolupodílení se obce Velká Dobrá
zastoupené na obnově povrchu v celé šíři.
7. Vozovka i chodník, kde budou provedeny kolmé překopy, musí být uvedeny do
původního stavu tak, že bude odstraněn po uskutečněném překopu původní povrch
po obou stranách výkopu a to v min. šířce u vozovky 0,5 m a u chodníku 0,3 m
podloží se upraví hutněním a teprve po té bude provedena konečná úprava
překopu.
8. Výkop je nutno opravit dle schválených technických kvalitativních podmínek
pozemních komunikací podle charakteru překopu.
9. Veškeré zařízení dotčené výkopem (kryt uzávěru plynu, vstupní šachty, kanalizace,
uvolněné obruby atd.), je nutno znovu usadit tak, aby po provedení konečné úpravy,
byl ve stejné výši nového povrchu.
10. Pokud bude na obecním chodníku, na kterém budou probíhat práce, kontejnerové
stání, nebo k němu bude znemožněn přístup, musí být přemístěno tak, aby nádoby
byly občanům dostupné.
11. Při svozu komunálního odpadu musí být nepřístupné odpadové nádoby žadatelem
přistaveny tak, aby firma zajišťující svoz, mohla nádoby bez problémů vyvézt a
žadatel je po vývozu opět umístí zpět na původní místo.

12. Po uvedení komunikace do původního stavu vyzve žadatel zástupce obce Velká
Dobrá k převzetí komunikace. Nejpozději při tomto převzetí je žadatel povinen
předložit atesty na hutnící zkoušky.
13. Žadatel zajistí průběžný úklid dotčené komunikace v době výkopových prací a
konečný úklid na vlastní náklady.
14. Záruční lhůta úpravy překopu je 36 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem
převzetí konečné úpravy překopu předávacím protokolem. Pozastavení záruční
lhůty nastává dnem předání reklamace a končí dnem předání a převzetí protokolem
reklamovaného překopu.

za Obec Velká Dobrá
Ing. Zdeněk Nosek, starosta

