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Příloha k usnesení č. RMO/254/05/2017 ze dne 10.05.2017

Vyjádření města k návrhu umístění nových parkovacích stání a venkovních přípojek 
inženýrských sítí v rámci investičního záměru „Rekonstrukce a nástavba obchodního domu 
PRIOR v Otrokovicích“

Na základě předložené projektové dokumentace, která řeší návrh umístění nových parkovacích stání 
a venkovních přípojek inženýrských sítí v rámci investičního záměru „Rekonstrukce a nástavba obchodního 
domu PRIOR v Otrokovicích“, kterou vypracovala v dubnu 2017 obchodní společnost atelier-r, s. r. o., 
tř. Spojenců 748/20 779 00 Olomouc, IČ 26849917, jejímž investorem bude obchodní společnost 
MAT Corporation a. s., Budějovická 1667, 140 00 Praha 4, IČ 26209284, Vám sdělujeme následující:

1) Posouzení souladu s Územním plánem sídelního útvaru Otrokovice je v kompetenci příslušného 
stavebního úřadu.

2) Doporučujeme investorovi stavby prověřit, zda předložený záměr není v kolizi s prohlášenou kulturní 
památkou dle rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 09.09.2014 čj. MK 46194/2014 OPP – soubor věcí 
hotelu Společenský dům č. p. 727, na pozemku parc. č. st. 702, spolu s pozemky parc. č. st. 702, 439/6, 
439,7, 439/8, 439/207, 439/208, 439/209/ 439/210, st. 2847, st. 1782 a 3540 v k. ú. Otrokovice.

3) Parkovací místa na pozemcích města budou veřejně přístupná.
4) V objektu obchodního domu bude provozována pobytová sociální služba.
5) Při rekonstrukci objektu obchodního domu a jeho nástavbě bude dodržena výšková hladina budovy ve 

vztahu k okolním objektům a nebude výškově vyšší jako objekt Společenského domu a bude zachován 
charakter stávající zástavby.

6) Nesouhlasíme s napojením splaškové kanalizace na ul. Tylova. Upozorňujeme, že v prostoru 
plánované rekonstrukce obchodního domu se nenachází žádná splašková ani jednotná kanalizace pro 
veřejnou potřebu v majetku města Otrokovice. Případné napojení odpadních vod do dešťové kanalizace 
nebude ze strany města umožněno – nebude dán souhlas města k odvádění splaškových vod do 
dešťové kanalizace. K napojení dešťové kanalizace nemáme připomínky.

7) K umístění přípojky VN nemáme připomínky.
8) Doporučujeme odborně posoudit únosnost komunikace za budovou obchodního domu s ohledem na 

množství podzemních inženýrských sítí. Posoudit zda zatížení komunikace odpovídá rozsahu realizace 
stavby.

9) Nesouhlasíme s umístěním navrhovaného parkoviště na ul. Tylova.




