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Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Na Úbo čí, Tyršova, Jeseník – vyjád ření 
 

Souhlasíme s vydáním zvláštního užívání a částečné uzavírky krajské pozemní komunikace 
III/45318 v Jeseníku, na ulici Puškinova z důvodu výše uvedené stavby (částečný překop), dodavatel 
stavby KARETA s.r.o., s následujícími podmínkami:  

 
• žádost na provádění prací nutno předložit k vyjádření Krajskému ředitelství policie Olomouckého 

kraje DI Jeseník a k vydání rozhodnutí MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství, 
• trasa výkopu bude před zahájením prací vykolíkována a odsouhlasena přímo v terénu 

pracovníkem naší organizace se sepsáním předávacího protokolu, 
• u nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace požadujeme dodržet min. 

krytí 1,20m na všechny strany od sítě, 
• okraje opraveného povrchu ve vozovce budou před provedením konečné úpravy ořezány, 
• před zásypem vodovodu bude odsouhlasena hloubka uložení naším pracovníkem Ing. 

Marcinovem (tel. č. 731604924),  
• k zásypu rýhy ve vozovce bude použit vhodný materiál s odpovídajícím hutněním po vrstvách, 

další vrstvy dle návrhu projektanta v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů 
rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a TP170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací a následnou pokládkou min. 15cm nové asfaltové vrstvy v místě rýhy, 

• nová obrusná vrstva živice tl. min. 0,05m bude přesahovat min. 0,25m přes okraj výkopu, 
• vozovku nutno bezprostředně po provedení zásypu v místě rýhy dočasně provést ve zpevněné 

úpravě (např. dlažba, beton, AB) a ponechat ji až do provedení konečné úpravy, 
• nesmí docházet k poškození vozovky mimo prováděné výkopové práce, 
• provizorně zpevněnou vozovku v místě výkopu nutno udržovat v takovém stavu, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, v případě poklesu nutno vozovku 
bezodkladně předláždit či jinak zpevnit do úrovně nivelety vozovky, 

• konečná úprava povrchu vozovky bude provedena nejpozději do 15. 10. 2018, 
• spáry konečné opravy povrchu vozovky budou ošetřeny asfaltovou emulzí,  
• žádný materiál nebude během stavby skladován na vozovce krajské komunikace,  

 
- pokra čování na následující stran ě – 
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• během stavby nesmí dojít k poškození odvodnění a ostatních součástí a příslušenství 
komunikace, 

• po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ Šumperk se 
zakreslením situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu 
dwg) ve vztahu k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným 
řezem apod., 

• po dobu 60 měsíců od protokolárního vrácení pozemku bude žadatel zabezpečovat průběžně a 
bez prodlení odstraňování závad vzniklých nedokonalým spojením konstrukčních vrstev či 
poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody vzniklé v důsledku těchto závad. 
 
Na základě §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) se vzdáváme práva vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí a souhlasíme s vydáním tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 

 
 

                                                                                             Ing. Jiří   F l a š a r  
                                                                                           vedoucí technickosprávního úseku 
 
Na vědomí: - KARETA  s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
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