OBEC CHLUMČANY
Komenského 377, 334 42 Chlumčany

PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH
NA ÚZEMÍ
OBCE CHLUMČANY A HRADČANY
KOMUNIKACE A CHODNÍKY
1. Zhotovitel před prováděním výkopových prací provede strojní zařezání veškerých
asfaltových hran vozovky.
2. Vytěžená zemina bude ukládána mimo komunikaci a chodníky (odvezena na mezideponii),
materiál výkopu bude odvezen na skládku, případně po posouzení jeho vhodnosti může být
z části použit do zóny dosypu.
3. V případě úplné uzavírky chodníku bude chodník opatřen tabulí s popisem: „Chodník
uzavřen, přejděte na druhý chodník.“
4. Zhotovitel provede rozebírání dlažby ohleduplně, tak aby nedocházelo k poškození.
Za škodu vzniklou případným zcizením a poničením dlažby odpovídá zhotovitel.
Poškozené tvarovky budou vyměněny za nové na náklady zhotovitele.
5. Zásyp bude proveden z nesoudržného a nenamrzajícího materiálu, hutnění bude prováděno
po vrstvách 25 cm, vibrací, míra hutnění 95 % PS.
6. Na zhutněné pláni budou provedeny hutnící zkoušky dle TP-146
•

Komunikace: 45-50 cm od horní úrovně komunikace, zhutnění 45 Mpa

•

Chodník: 30 cm od horní úrovně chodníku 30Mpa, poměr ≤ 2,5

7. Na zhutněné štěrkodrti budou provedeny hutnicí zkoušky dle TP-146
•

Komunikace: 10 cm od horní úrovně komunikace, zhutnění 80Mpa

•

Chodník: 10 cm od horní úrovně chodníku, 60 Mpa, poměr ≤ 2,5
VEGETAČNÍ PLOCHY

1. Zhotovitel provede výkopové práce ve vegetační ploše v co nejužší výkopové rýze, tak aby
byl minimalizován zásah do této plochy. Jednotlivé vrstvy půdy nebudou vzájemně
míchány a budou po vrstvách ukládány zpět, aby odpovídaly původnímu půdnímu profilu
(orná půda s travním semenem, mulčovací kůra, kačírek, štěrk apod.). Pro zához nesmí být
použito stavebních zbytků (kovová tělesa, asfalt, cihly, beton apod.) i když původně ve
výkopu byly umístěny.

2. Zhotovitel zajistí při výkopových pracích ochranu keřů a dalších výsadeb (růže, trvalkové
výsadby, letničkové záhony) včetně kořenového prostoru. Pokud dojde k poškození,
zhotovitel neprodleně kontaktuje zástupce obce Chlumčany.
3. Zhotovitel neprodleně po dokončení výkopových prací odstraní všechny stavební zbytky
(kameny, stavební materiály, hroudy) a srovná celý povrch, aby nebyla znemožněna údržba
okolních vegetačních ploch.
4. V období nevhodných klimatických podmínek, kdy není možné provést konečnou
povrchovou úpravu, je zhotovitel povinen udržovat předmětnou část vegetační plochy
v rovině s okolním pozemkem. Osetí vegetační plochy travním semenem bude provedeno
v klimaticky vhodném období běžného roku, včetně zálivky.
PRO KOMUNIKACE I VEGETAČNÍ PLOCHY
1. Výkop bude zabezpečen po celou dobu prací proti pádu osob např. ohrazením, v noci bude
osvětlen.
2. Po celou dobu prací bude zajištěna dopravní obsluha ostatních nemovitostí, IZS včetně
odvozu odpadů.
3. Zhotovitel odpovídá za škody a ztrátu na veškerém vodorovném a svislém dopravním
značení, sloupcích obecního informačního a orientačního systému na dotčené části
komunikace, vegetační ploše i bezprostředního okolí.
4. Před zahájením prací je zhotovitel povinen prohlédnout předmětnou část komunikace,
vegetační plochy a případné závady nahlásit příslušnému pracovníkovi Obecního úřadu
Chlumčany. V opačném případě mohou být závady přičteny na vrub zhotovitele.
5. Před zahájením prací je zhotovitel povinen ověřit a vyznačit průběh inženýrských sítí,
zajistit mříže uličních vpustí takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich znečištění
a zanášení při provádění prací. V případě jejich znečištění zhotovitel zajistí jejich čištění
nebo uhradí náklady na jejich zprovoznění.
6. Zhotovitel zajistí po dobu provádění prací přístup ke vstupům stávajících objektů, zajistí
přechod přes výkop a zabezpečí staveniště z hlediska bezpečnosti procházejících osob.
7. Po celou dobu provádění prací zhotovitel odpovídá za čistotu, bezpečnost a za pořádek
na dotčené části komunikace, chodníku, vegetační plochy i bezprostředního okolí.
8. V případě předpokládaného kontaktu s kabelovými sítěmi a optickými kabely je nutné
zemní práce provádět ručně. Kabelové sítě musí zůstat nedotčeny. V případě odhalení nebo
poškození inženýrských sítí a optických kabelů dojde, je zhotovitel povinen kontaktovat
majitele (správce), aby došlo ke kontrole této sítě.
9. Před konečnou úpravou povrchu bude žadatel zabezpečovat průběžně a bez prodlení závady
vzniklé poklesem výplně výkopu a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto
závad.
PŘEDÁNÍ POVRCHŮ PO DOKONČENÍ
1. Dodržování výše uvedených podmínek může být kdykoliv v průběhu realizace výkopových
prací kontrolováno odpovědným pracovníkem obecního úřadu. Zhotovitel je povinen
respektovat veškeré jeho pokyny a požadavky, které z těchto podmínek vyplývají.
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2. O dokončení výkopových prací a splnění výše uvedených podmínek bude vyhotoven
předávací protokol, který bude podepsaný odpovědným pracovníkem obecního úřadu.
3. Po dobu 5 let od protokolárního převzetí části předmětné komunikace, chodníku
či vegetační plochy trvá záruční doba na kvalitu provedené práce. Zhotovitel je povinen
po tuto dobu kontrolovat, udržovat výkopy a odstraňovat veškeré závady po výkopu.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Pravidla a technické podmínky nabývají účinnosti dne 01.06.2022.

……………………………

……………………………

Mgr. Vladimíra Štejrová v.r.

Stanislav Dušek v.r.
místostarosta obce

starostka obce

DOLOŽKA
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Tato Pravidla a technické podmínky byly vydány usnesením
Rady obce Chlumčany
Číslo usnesení:

10.83/2022

Přijaté dne:

11.05.2022
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