
Obecní riřad Kvilda

Kvilda 17 , 384 93 Kvilda, ICO: 0025051 1, tel: 388 43s s32

Váš donis mačka/ ze dne naše značka lyřizuje/linka Kvilda dne
9.9.2021

Rozhodnutí
Povolení uzavírkv ostatní komunikace

obecní uřad Kvilda, jako příslušný silniční správní úřad, ve správním Íízeru
přezkoumal žádost o uzavírku ostatní komunikace, kterou podala ťtrma:

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 34O zzN;ýrsko, lČo eqgszgtt

Povoluje

Uzavírku místrrí komunikace v obci Kvilda p' č,.582lL, v k. ú. Kvilda , z důvodu stavby

.. Kvilda - rekonstrukce stoky E .., kÍerá je v havarijním stavu.

Pro provedení stavby stanoví tyto podmínky:

1. Uložení inŽenýrských sítí bude provedeno do tělesa komunikace otevřeným ýkopem.

2. Výkopové práce budou prováděny v souladu s podmínkami správců inženýrsloých sítí,
již u|ožených v uvedené komunikaci a ostatních správců pozemních zařízení, za
dodrŽených bezpečnostních předpisů a norem ČsN. vytop musí bý zabezpeěen proti
pffpadnému pádu do výkopu, zejména v nočních hodinách. Dopravní značení zajistí
stavebník na vlastní nríklady.

3. Po dobu stavby se povoluje úplná vzavírka komunikace' Uzavírka bude řádně
označena.



4. Po ukončení praeí bude komunikace uvedena do původního stavu

5. Pokud si to vyŽádá veřejný zájem, může silniční správní uřad podmínky tohoto
rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

6. Stavba bude oznaěena dopravním znaěením pro přechodné pracovní místo podle TP
66 Zásady pro oznaěování pracovních míst na pozemních komunikacích.

7. Žadatel zajístí, aby stavební práce probíhaly dle harmonogramu praeí nepřetržitě (s

výjimkou předepsaných technologických přestávek a v případě nepřízniqých
klimaticlcých podmínek

Účastníci Íízeniz

obec Kvilda, Kvilda I7,384 93 Kvilda, rČo: oozsostt
AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 zzNýrsko, lČo a+szzgtt

odůvodnění:

Žadate| požáda| obecní uřada Kvilda dne 7 . 9, 202| o povolení lnavírky ostatní komunikace
p, č,. 582/t, v k. ú Kvilda, v obci Kvilda z důvodu stavby: .. Kvilda - rekonstrukce stoky E ..

Václav VostradovskÝ

starosta obce

384 93 KVILDA I 7, ou.kvilda@tiscali.cz, www.kvilda.sumava.net/ou,

telefon, fax +420 388435532, starosta obce +420 388435522,

IČo: 002 50 511, Čsog Vimperk :15523419410300


