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Příloha k usnesení č. RMO/123/03/2017 ze dne 15.03.2017

Podmínky města 

Podmínky města k umístění a uložení vodovodní přípojky, k výkopu 2 jam pro odpojení stávajících přípojek 
vody, k provizornímu panelovému příjezdu (po dobu stavby) z místní komunikace a ke zvýšení terénu mezi 
objektem prodejního skladu a obrubníkem místní komunikace, byly stanoveny na základě předložené 
projektové dokumentace stavby „Prodejní sklad fy. RAVEO, Otrokovice“, kterou vypracoval v lednu 2017 Ing. 
Petr Skokánek:

1) Investor bude respektovat všechny inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemcích města Otrokovice.
2) Před započetím stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemcích města 

Otrokovice.
3) V blízkosti výkopové jámy pro odpojení stávající přípojky vody se nachází síť veřejného osvětlení, která 

je ve vlastnictví města Otrokovice. V případě poškození této sítě je investor povinen neprodleně 
informovat Technické služby Otrokovice s. r. o. a uvést zařízení na vlastní náklady do původního stavu.

4) Během výstavby bude zajištěn úklid všech komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to 
bezprostředně po jejich znečištění. 

5) Investor bude minimálně 14 dní před zahájením stavby informovat město Otrokovice, zastoupené 
odborem majetko-právním, o termínu provádění prací na pozemcích města Otrokovice.

6) V případě zásahů do místní komunikace v rámci stavby je nutné požádat na MěÚ Otrokovice, odboru 
dopravně-správním, o zvláštní užívání komunikace.

7) Po celou dobu trvání stavebních prací bude zajištěn průjezd a přístup a do všech okolních nemovitostí. 
8) Provizorní panelový příjezd z místní komunikace bude po dokončení stavebních prací odstraněn.
9) Za zabrané plochy (např. výkopové jámy) 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. 

10) Pozemky, ve vlastnictví města Otrokovice parc. č. 447/7 ostatní plocha (manipulační plocha) a parc. č. 
448/301 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. a obci Otrokovice, vč. místní komunikace, budou po 
dokončení stavby uvedeny neprodleně do původního stavu a na základě písemného předávacího 
protokolu, jehož součástí budou i nově vybudované terénní úpravy včetně vyčíslení finančních nákladů
na jejich vybudování, předány Technickým službám Otrokovice s. r. o. Předávací protokol bude dále 
sloužit také pro účely povolení užívání stavby.




