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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 17. 05. 2017
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací v rámci investičního záměru společnosti RAINER CZ, s.r.o.
„Apartmánový dům Moravní na pozemku p. č. 439/1“ a „Bytový dům Moravní na pozemku p. č. 439/1“
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla zaevidována na MěÚ Otrokovice dne 17. 05. 2017 pod č. j. ORM/22923, sdělujeme:
-

komunikace spojující ul. tř. Spojenců a ul. tř. Tomáše Bati (za obchodním domem) byla vybudována
v 40. létech min. století,
nebyla zařazena do sítě místních komunikací rozhodnutím, ale stala se jí automaticky, neboť
existovala před 01.04.1997, tzn. před účinností zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, jedná se tedy o místní komunikaci III. třídy,
funkční skupina není stanovena, jelikož se nedochovala bližší technická data z doby výstavby
komunikace (únosnost na jakou byla vozovka projektována).

V minulosti byly zaznamenány propady předmětné komunikace v místech inženýrských sítí (kanalizace,
tepelný kanál, aj.). Konkrétně v loňském roce (červen 2016) při opravě porušeného – rozpraskaného a
sesednutého povrchu obslužné komunikace za budovou č. p. 725 (PRIOR) u přechodu na křižovatce ul.
Tylova a tř. Tomáše Bati v Otrokovicích byla pracovníky Technických služeb Otrokovice s.r.o. po vysekání
porušeného živičného povrchu komunikace, těsně pod povrchem vozovky (cca 10 – 15 cm), odhalena
kaverna a poškozené inženýrské sítě, jejichž účel, využití ani vlastník se nepodařil zjistit.
S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Mgr. Jaroslava Zimáková
vedoucí odboru
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