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Věc: Podmínky zţízení skate paľku pod mostem ev.č. 272-006 v Lysé nad Labem

Kľajská spľáva audrŽba silnic Středočeského kľaje, jako spľávce silnic II. a III. třídy v majetku
Středoěeského kraje, na zák|adě Žádosti o pronájem pozemku, kúčelu zbudování spoľtoviště _
skate paľku pod mostním objektem ev'č. 27Ż - 006, most přes tľať Čo rcolín-Všetaty a přes MK v
Lysé nad Labem předkládá podmínky pľo rea|izaci akce. Dodržení těchto podmínek je
předpokladem pro zřízení nájemní smlouvy potřebné k ľealizaci skate paľku:

a) Spoľtoviště nebude zÍizovźĺno jako trvalá stavba se zÍízením věcného břemęne' Bude se
jednat o dočasnou stavbu např' s omezení na dobu 20let apronajmutí pozemku.

b) Bude uzayţena nájemní smlouva na dobu určitou s moŽností pľodloužení. Musí b;it smluvně
a také fyzicky zajištěn přístup bez omezení na uzemi skate paľku pľo majitele a správce
mostního objektu, k zajišťování űdrŽby, oprav' ľekonstrukcí, provádění pľohlídek mostu'
provádění opatření k zajištění bezpečnosti pľovozu apod. Pokud bude skate paľk mít
oplocení s uzamčenou brankou, bude mít spľávce mostu k dispozici klíč.
Případným omezení nebo přerušením pľovozu skate paľku z důvodu pľovádění uvedených
činností nevznikne náľok na uplatňování náhĺad.

c) Při realizaci skate paľku nesmí b;it odhaleny zźk|ady mostní podpěľ (opěľy, pilíře), aby
nedošlo k poškození izolace. Nebudou prováděny zęmni prźrce. Nesmí b]ŕt také poškozena
jakákoli další součást mostního objektu' Pod mostem jsou umístěny vsakovací jímky, které
jsou součástí odvodnění mostu a musí b;it zajištěno, aby nebyly znepřístupněny zatizením
skate paľku z důvodu nutnosti periodického čištění. Pľojekt skate paľku Ve vztahu
k mostnímu objektu musí b]irt konzultován a schválen KSUS a příslušným mostním
technikęm. PÍed zahajením pľací na budování skate paľku bude přizván mostní technik
k dohlędu.

d) Ziizovatel skate paľku zajistí vybudování kľycích desek opěry a pilířů, v ľozsahu
spoľtovního zařizení, tak aby nedocházelo u těchto částí k mechanickému poškozęní ěi
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posprejování. Krycí desky budou samonosné bez mechanického kotvení do mostní
konstľukcę.

e) Zŕizovate| zajistí nepřetľžiý kameľový dohled (se zâznamem) městské policie.

Đ ZÍizovatę| skate parku musí akceptovato že mostní objekt je stále v zâruěni době a případné
škody způsobené pľovozem skate parku půjdou najeho vrub.

g) K pľostoľu skate parku bude zajištěn přístup IZS s ohledem na možnâ zraněni uŽivatelů
h) Budoucím nájemcem bude pľonajímateli předloŽen návľh nájemní smlouvy k odsouhlasení
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