Příloha k usnesení č. RMO/390/07/17 ze dne 12.07.2017

Podmínky města
Podmínky města k umístění nového přístupového schodiště byly stanoveny na základě předložené
projektové dokumentace stavby „Úprava 1. PP objektu č. p. 1544 v Otrokovicích pro prodejnu železářství“,
která byla vypracována v květnu 2017:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

Investor stavby bude respektovat všechny sítě, které jsou uloženy v pozemku města Otrokovice.
Před započetím stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemku města
Otrokovice.
V blízkosti stavby se nachází síť veřejného osvětlení ve vlastnictví města Otrokovice. Pro vytyčení
trasy sítě veřejného osvětlení bude investor stavby kontaktovat Technické služby Otrokovice s. r. o.
V případě poškození sítě veřejného osvětlení je investor stavby povinen neprodleně uvést zařízení na
vlastní náklady do původního stavu.
Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn přístup a průjezd ke stávajícím okolním nemovitostem.
Během výstavby bude zajištěn úklid komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to bezprostředně po
jejich znečištění.
V případě odstranění skupiny vzrostlých keřů (více jak polovina plochy) požaduje kompenzaci, a to
formou objednávky u Technických služeb Otrokovice s. r. o. - výsadba 1 ks vzrostlý alejový strom s
obvodem kmene 12-14 cm. Pokud bude odstraněn pouze jeden keř (Kalina vrásčitolistá) v místě
nového schodiště, náhradu nepožadujeme.
Investor stavby bude minimálně 14 dní před zahájením stavby informovat město Otrokovice,
zastoupené odborem majetko-právním, o termínu provádění prací na pozemku města Otrokovice.
Za zabrané plochy je investor stavby povinen dle Obecně závazné vyhlášky města Otrokovice
č. 5/2012, o místních poplatcích, ohlásit užívání veřejného prostranství na MěÚ Otrokovice, odboru
ekonomickém, oddělení správy místních poplatků, před jeho započetím.
Pozemek ve vlastnictví města Otrokovice bude po dokončení stavby uveden do původního stavu a na
základě písemného předávacího protokolu neprodleně předány Technickým službám Otrokovice
s. r. o., telefon na kontaktní osobu: 603 194 613. Předávací protokol bude sloužit pro účely povolení
užívání stavby.
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