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Rada města Sezemice (dále jen rada města) vydává tyto:

Zásady pro povolení sjezdů nebo nájezdů na účelové komunikace
v majetku města
Článek 1
Předmět úpravy
1. Tyto zásady:
a) stanovují technické a procesní podmínky pro zřízení sjezdů nebo nájezdů na účelové
komunikace v majetku města Sezemice
b) upravují správu těchto sjezdů
Článek 2
Povinnosti investora
1. V případě přímého napojení požádá vlastník nemovitosti volnou formou odbor správy
majetku a životního prostředí města Sezemice o připojení sousední nemovitosti k veřejně
přístupné účelové komunikaci v majetku města Sezemice.
2. V případě napojení nemovitosti přes další pozemek, doloží vlastník k žádosti vyjádření
vlastníka pozemku, přes který vede sjezd, nejde-li o pozemek města Sezemice.
Článek 3
Technické podmínky pro výstavbu či úpravu sjezdu
1. Požadavky na výstavbu sjezdu na pozemní komunikaci:
a) Stavba bude odpovídat příslušným ČSN a souvisejícím právním předpisům, vč.
vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
b) Stavba bude provedena z rozebíratelných materiálů tak, aby umožňovala budoucí
opravu nebo nové uložení inženýrských sítí.
c) Dle požadavků správců sítí budou provedeny chráničky stávajících inženýrských sítí,
včetně sítí v majetku města Sezemice, pod budovaným sjezdem.
d) Pod stavbou sjezdu bude uložena do hloubky 50-60cm pod terénem červená chránička
o průměru 100mm pro budoucí optický (TV) kabel, který bude následně ve správě
města Sezemice.
e) V případě poškození inženýrských sítí, umístěných pod budovaným či upravovaným
sjezdem, zodpovídá vlastník připojované nemovitosti, pro kterou se sjezd zřizuje za
jejich opravu, kterou provede na své náklady.
f) Nebude narušeno stávající odvodnění navazujících pozemních komunikací, vč.
povrchového odvodnění otevřenými příkopy (propustek), a odvodnění sjezdu nebude
zajištěno svedením povrchových vod na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, ze
které je sjezd budován. V případě existence drenážního potrubí na dotčených
pozemcích bude zachována jeho funkce.
Článek 4
Opravy a údržba
1. Opravy a údržbu sjezdu provádí vlastník přilehlé nemovitosti, pro kterou byl sjezd zřízen.
Článek 5
Schvalovací proces
1. Ke zřízení sjezdu na pozemcích města vydá souhlas vlastníka Odbor správy majetku a
životního prostředí Městského úřadu Sezemice.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Tyto zásady schválila rada města dne 21.09.2022 usnesením č. R/104/18/2022 a nabývají
platnosti dnem a účinnosti dnem schválení.
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