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Pravidla pro opravy a údržbu místních komunikací obce Staré Buky

1. Obec je povinna přednostně provádět údržbu a opravy na místních a účelových
komunikacích, které jsou v jejím vlastnictví a vedou ke zkolaudovaným objektům určeným
pro bydlení tak, aby byla zajištěna základní dopravní obslužnost.
2. O opravách nebo výstavbě nových komunikací je rozhodujícím faktorem pro realizaci potřeba
a účelnost takové investice. Nutno zvážit případnou finanční spoluúčast majitelů přilehlých
objektů.
3. V případě nové privátní výstavby příjezdových komunikací k novým soukromým objektům
obec nefinancuje výstavbu komunikace ani veřejného osvětlení. (developerské projekty
apod.)
4. Nové komunikace, řádně zkolaudované může obec Staré Buky převzít do své správy a
majetku na základě rozhodnutí zastupitelstva. Komunikace musí splňovat veškeré podmínky
provozu na pozemních komunikacích dle závazných norem. Řádná kolaudace je zárukou
dodržení kvality podloží a povrchu, obratišť, šíře komunikace i celé parcely, na které je
umístěna, dle schválené projektové dokumentace stavby.
5. Stavba nové komunikace musí splňovat podmínky Územně plánovací dokumentace obce a
všech k tomu určených zákonných norem právního řádu ČR.
Úmysl nabídnout obci Staré Buky k převzetí místní nebo účelovou komunikaci, musí být
oznámen před začátkem projektových prací tak, aby se k nim Obec Staré Buky mohla vyjádřit.
Důraz je kladen zejména na kvalitu provedení.
6. Obec Staré Buky nepřebírá do svého vlastnictví komunikace vedoucí k individuálním
objektům po soukromých pozemcích.
7. V případě splnění výše uvedených podmínek a na základě rozhodnutí zastupitelstva, Obec
Staré Buky zpravidla formou daru komunikaci přejímá do své správy a zajišťuje její údržbu a
opravy na své náklady.
8. Tato pravidla jsou určena k informování vlastníků nemovitostí ve všech katastrálních územích
obce Staré Buky a jsou schvalována jako směrnice pro rozhodování zastupitelstva obce Staré
Buky.
Schváleno usnesením zastupitelstva obce Staré Buky č. 2 ze zasedání 10-018 dne 20. 11. 2018
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