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Zápis é.1 ze schůzky o projednání opravy vjezdu a chodníku

u domů Lechnerových č.p. s a č.p. 96 ze dne 26.4.2013 v 19:00hod.

Seznam zúčastněnÝch
Za obec Uhřice (majitel chodníku):

- Miroslava Bartošíková
- Antonín Ludík
- Marie Novotná
- Danuše Procházková
- Pavlína Pouperová

Za majitele domů č.p. 8 a č.p. 96 Miloslava Lechnera:
- Jan Lechner
- Eva Pěnčíková

Dle domluvy na zasedánízastupitelstva obce Uhřice konaného dne 18.4.2013 v 18:00hodin, se

uskutečnila schůzka o projednání.
-opravy vjezdu do domu č p 8 (z důvodu stékání většího mnoŽství vody z chodníku na vjezd,

nestíhá zřejmě voda odtéct z vjezdu a zatéká i do průjezdu; spád vjezdu 1e 20mml1m od domu spád

chodníku je 20-30mm/1m od domu),

-opravy chodníku před domem č.p' 96 (z důvodu shromaŽd'ovánívody u vchodu do domu č.p. 96 v

důsledku malého spádu od domu: 4mm/1m).

následuiícím:
a)Vjezd do domu č.p.8.
-Bude rozebrána dlažba ve vjezdu (od vrat až na úroveň kanalizační šachty v krajnici vozovky) a
znovu vysvahována tak, že vjezd bude tvořit nakloněnou rovinu od vrat aŽ po kanalizační šachtu.
Napojenívjezdu na okolní chodníky bude sešikmením bez schodků.

-olaizoa vjezdu přímo pod vraty bude navazovat ve stejné výšce na podlahu průjezdu.
-Termín dokoncení opravy si dohodly strany do 30 dnů ode dne konánítéto schŮzky - při špatném
počasí maximálně do 26'6.2013.

_Při opravě nebude zapotřebí Žádného materiálu a pouŽije se stávající podsyp a dlažba tak, aby byl

zachován současný vzhled (červená betonová dlaŽbanavazuje na chodníky a na ni navazují
Žulové kostky).

-oprava byla vyčíslena Ve výši cca 22Oo,-Kč na opravné práce. Finanční spoluúčast byla domluvena
podíly 50% o-bec Uhřice a 50% majitel domu č p 8 opravné práce si zajistí nebo provede pan Jan
Lechner osobně'

b)chodník před domem č.p.96.
-óbě stranyse dohodli, Že bude vytvořen schodek výŠky min. 4cm mezi chodníkem a prahem

vchodu.
_Proto bude rozebrána dlažba chodníku před domem a znovu vysvahována (se spádem 20mml1m
od domu) tak, že chodník bude tvořit nakloněnou rovinu od stávající poslední řady dlaŽby u
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sousedního domu č.p.7 a Žlabem vedoucím od stávajícího okapu (žlab mŮŽe být sníŽen z důvodu
vytvoření schodku).

-Termín dokoniení opravy si dohodly strany do 30 dnů po dokončení opravy vjezdu - při Špatném
počasí maximálně do 26.8.2013.

-Pokud bude zjištěna při opravě vjezdu dostatečná rezeNa výšky obrubníku nebude při opravě
zapotřebí Žádného materiálu. PouŽije se stávající podsyp a dlaŽba a obrubník bude výškově
zařezán tak, aby bylo docíleno výŠe uvedených spádů.

-oprava byla vyčíslena Ve výši cca 3200,-Kč na opravné práce. Finanční spoluúčast byla domluvena
podíly 50% obec Uhřice a 50% majitel domŮ č.p. 96. opravné práce sizajistí nebo provede pan
Jan Lechner osobně.

kontaktuje starostku obce' která svolá další schůzku, na které se obě strany domluví na dalším
postupu.

2) Předání díla:
o dokončení oprav informuje pan Jan Lechner starostku obce v následující úřední den. Starostka
obce svolá schůzku' na které bude provedena kontrola, zda jsou opravy provedeny dle dohody. Z
kontro|y bude proveden zápis a předávací protokol podepsaný oběma stranami.
Pokud budou uvedené práce provedeny dle tohoto zápisu, dohodIy se obě strany, že si
majitel domu provede snížení chodníku o 3 až Scm (při zachování spádu 20mml1m od domu)
před domem č.p.8 svépomocí.

Za obec Uhřice dne 26.4.20'13: Za maiitele domů č'p'8 a c'p.96 dne 26.4.2013:
Miroslava Bartošíková, Antonín Ludík. Jan Lechner, Eva Pěnčíková.

starostka místostarosta
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