ev.č. ZÚK/…../….. - MěÚHM

SMLOUVA
o dočasném zvláštním užívání komunikace, uzavřené mezi
Městem Heřmanův Městec, IČ 00270041
se sídlem náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
zastoupené starostou panem Josefem Kozlem
a
žadatelem ……………….
bytem/ se sídlem ……………….
(dále jako ,,žadatel“)

Město Heřmanův Městec souhlasí se zásahem do městského pozemku parcelní číslo ……za
účelem ……………………. v rámci stavby ……………………………….. za těchto
podmínek:
I.
a) O povolení zásahu (překopu) bude požádán MěÚ v Heřmanově Městci, stavební úřad
v dostatečném předstihu před vlastní realizací.
b) Uložení inženýrských sítí je podmíněno souhlasem žadatele se zřízením věcného
břemene za náhradu dle ceníku náhrad za věcná břemena. Náklady související
se zřízením věcného břemene hradí žadatel.
c) Žadatel je povinen nahlásit na MěÚ Heřmanův Městec, Správa majetku, před
realizací překopu termín zahájení prací a to min. 15 dní předem
d) Maximální doba trvání překopu je 10 dní. Po uplynutí této doby je žadatel povinen
požádat o prodloužení termínu trvání překopu.
e) Žadatel zajistí řádné zabezpečení místa zásahu do dotčeného pozemku, včetně
dopravního značení.
f) Vedení bude uloženo v celé délce v chráničce v mim. hloubce 1 m.
II.
g) V místě překopu místní komunikace č. …….
požadujeme následující skladbu
vozovky (hutnit po max. 30 cm)
➢ obsyp inženýrské sítě - tj. dno výkopu až cca 0,30 m nad vedení –
štěrkopísek
➢ štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm
➢ cementová stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm
➢ postřik infiltrační PI - množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m2
➢ asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm

➢ postřik spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m2
➢ asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm
h) V místě výkopu v komunikaci č. ……….bez asfaltového povrchu (hutnit po max. 30
cm)
➢ obsyp inženýrské sítě - tj. dno výkopu až cca 0,30 m nad vedení – štěrkopísek
➢ štěrkodrť fr. 0 – 63 tl. 200 mm
➢ štěrkodrť fr. 0 – 32 tl. 200 mm
➢ povrch komunikace bude upraven v celé šíři, a to drtí frakce 8-16 mm o tl. min. 5
cm
i) V místě výkopu v pozemku bez asfaltového povrchu - chodník č. ……(hutnit po max.
30 cm)
➢ Zámková dlažba DL I
60 mm
➢ Lože z drti fr. 4-8 mm L
30 mm
➢ Štěrkodrť ŠDa
250 mm
➢ povrch rozebraného chodníku bude předlážděn v šířce 1 m po celé délce výkopu
j) V místě výkopu v pozemku s asfaltovým povrchem - chodník č. …… (hutnit po max.
30 cm)
➢ Asfaltová směs ABJ
50 mm
➢ Podkladní vrstva – štěrkodrť fr. 0-32
250 mm
➢ Ochranná vrstva – štěrkopísek fr. 0-16
50 mm
➢ Hrany výkopu budou zaříznuty a výkop bude přeasfaltován 0,5 m na každou
stranu výkopu
k) V místě výkopu v chodníku – žulová dlažba (hutnit po max. 30 cm)
➢ Dlažba – žulový mozaik štípaný 4-6, skládaný do obloučku
40 mm
Šedá, prosypáno prachem fr. 0-4 mm, zhutněného
➢ Ložná vrstva – drcené kamenivo fr. 4-8
40 mm
➢ Podkladní vrstva – štěrkodrť fr. 0-32
150 mm
➢ Ochranná vrstva – štěrkopísek fr. 0-16
50 mm
➢ povrch komunikace bude předlážděn odbornou firmou specializující se na
pokládku žulové dlažby (např. Grano Skuteč)
➢ povrch bude předlážděn 1 m od hrany výkopu na každou stranu
l) V místě výkopu ve vjezdu (hutnit po max. 30 cm)
Zámková dlažba DL I
80 mm
Lože z drti fr. 4-8 mm L
30 mm
Betonová stabilizace
150 mm
Štěrkodrť ŠDa
250 mm
m) Při výkopech v zeleni bude terén po ukončení prací uveden do původního stavu,
včetně úpravy ploch poškozených případným pojezdem mechanizace. Výkop bude
před osetím zhutněn. K založení trávníků bude použito travní směsi bez příměsi
jetelovin. Případný zásah do vzrostlé zeleně musí být řešen v souladu se zák. č. 114/92
Sb. v platném znění.

III.
a) Žadatel je povinen přizvat vždy k provádění zásypu pracovníka MěÚ Heřmanův
Městec. V opačném případě bude žadatel povinen provést kopanou sondu pro
ověření skladby konstrukčních vrstev nad uloženým vedením a pro ověření jeho
hloubky. Sonda bude provedena v místě, které určí pracovník MěÚ Heřmanův
Městec.
b) Bez souhlasu Města Heřmanův Městec nebude na dotčeném pozemku města
skladován stavební materiál ani mechanizace. Pozemek musí být udržován v čistotě. V
případě nesplnění těchto podmínek bude uložena pokuta v samostatném správním
řízení.
c) Případné škody na majetku města Heřmanův Městec, nebo jiných subjektů, budou
žadatelem neodkladně odstraněny uvedením do původního stavu, popř. bude
žadatelem poskytnuta náhrada dle obecných předpisů.
d) Po provedení konečné úpravy dotčeného pozemku vyzve žadatel Město Heřmanův
Městec k převzetí překopu (zásahu do pozemku), doloží hutnící zkoušky v místě
překopu a fotodokumentaci zachycující stav místa před realizací, hloubku
výkopu, uložení sítí, zához a konečnou úpravu místa.
e) Dotčený pozemek bude uveden do původního stavu se zárukou na případné opravy po
dobu 3 let. Tato záruční doba počíná plynout od data fyzického předání a převzetí
překopu (zásahu do pozemku) o kterém bude proveden zápis potvrzený všemi
zúčastněnými stranami.
IV.
a) Tato smlouva se vztahuje pouze na situaci uložení inženýrských sítí potvrzenou
MěÚ Heřmanův Městec, Správa majetku města, která je součástí této smlouvy.
b) Platnost smlouvy s umístěním inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města
Heřmanův Městec je na dobu jednoho roku od jejího uzavření. Pokud akce nebude
realizována, je nutné požádat o sepsání nové smlouvy.
V.
V souladu s obecně závaznou vyhláškou města Heřmanův Městec č. 4/2018 "o
místních poplatcích" bude vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství, a to za
dobu od zahájení prací do doby fyzického předání překopu (zásahu do účelové
komunikace).
VI.
Pro případ nedodržení podmínek uvedených v článku I.- III. této smlouvy
uživatelem sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení
podmínek této smlouvy žadatelem. Pro případ překročení doby záboru uvedené v tomto
souhlasu sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den překročení doby
žadatelem. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od jejího uplatnění Městem Heřmanův
Městec.

VII.
Tato smlouva byla schválena Radou města usnesením č.

ze dne

V Heřmanově Městci dne

……………………………
Josef Kozel
starosta města

……………………………

