Příloha k usnesení č. RMO/720/12/2017 ze dne 20.12.2017

Podmínky města
Podmínky města k umístění měnírny elektrického proudu, umístění a uložení kabelových rozvodů NN,
kabelového rozvodu slaboproudu, osazení nového ocelového sloupu, výměně stávajícího stožáru veřejného
osvětlení za nový ocelový sloup s instalovaným dvojitým výložníkem veřejného osvětlení, umístění silového
nadzemního napojení trolejového vedení a umístění nadzemního napojení slaboproudého signálníhoovládacího optického kabelu přípojky slaboproudu, byly stanoveny na základě předložené projektové
dokumentace stavby „Měnírna elektrického proudu“, kterou vypracovala obchodní společnost FORMICA,
s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín, IČ 469 826 63 v listopadu 2017:
1)
2)

Investor stavby bude respektovat všechny sítě, které jsou uloženy v pozemcích města Otrokovice.
Před vydáním stavebního povolení je nutné dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků města
dotčených předmětnou stavbou. Veškeré náklady související s majetkoprávním vypořádáním bude
povinen uhradit investor stavby.
3) Před započetím stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemcích
města Otrokovice.
4) V pozemcích města Otrokovice, které budou předmětnou stavbou dotčeny, se nachází síť veřejného
osvětlení ve vlastnictví města Otrokovice.
5) Pro vytyčení trasy sítě veřejného osvětlení bude investor stavby kontaktovat Technické služby
Otrokovice s. r. o. (tel. na kontaktní osobu: 603 104 585).
6) V případě poškození sítí ve vlastnictví města Otrokovice je investor stavby povinen neprodleně
informovat Technické služby Otrokovice s. r. o., (síť veřejného osvětlení) a město Otrokovice,
zastoupené odborem majetko-právním (městský kamerový dohledový systém) a uvést zařízení na
vlastní náklady do původního stavu.
7) Při stavbě nesmí dojít k poškození stávající zeleně v okolí stavby - především stromořadí podél
chodníku. Veškeré manipulační a skladovací prostory musí být umístěny minimálně 2 m od kmenů
stromů. Při výkopových pracích musí být dodržena ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.“ Zejména ochrana
stromů před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů,
poškození koruny) a ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh a stavebních jam.
8) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn přístup a průjezd ke stávajícím okolním nemovitostem.
9) Parkující stavební technika nebude omezovat či blokovat provoz na místní komunikaci ul. J.
Jabůrkové v obci Otrokovice.
10) Během výstavby bude zajištěn úklid komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to bezprostředně po
jejich znečištění.
11) Investor stavby bude minimálně 14 dní před zahájením stavby informovat město Otrokovice,
zastoupené odborem majetko-právním, o termínu provádění prací na pozemcích města Otrokovice.
12) Pozemky ve vlastnictví města Otrokovice budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
a na základě písemného předávacího protokolu neprodleně předány Technickým službám Otrokovice
s. r. o. (tel. na kontaktní osobu: 603 194 613). Předávací protokol bude sloužit pro účely povolení
užívání stavby.
Dále sdělujeme, že:
1) V případě zásahů do místních komunikací v rámci stavby je nutné požádat na MěÚ Otrokovice, odboru
dopravně-správním, o zvláštní užívání komunikace.
2) 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.
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