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Příloha k usnesení č. RMO/489/09/2018 ze dne 05.09.2018

Podmínky města

Podmínky města k provedení stavby byly stanoveny na základě předložené technické zprávy stavby 
„Přístřešek pro auto a rozšíření sjezdu o 2,7 m“ a situačního výkresu:

1) Stavba bude provedena dle předložené technické zprávy včetně situačního výkresu.
2) Před podáním žádosti o územní řízení bude dořešeno majetkoprávní vypořádání tzn, že mezi městem 

Otrokovice, jako vlastníkem dotčených pozemků a investorem stavby bude uzavřena smlouva o 
výpůjčce.

3) Investor stavby bude respektovat všechny IS, které jsou uloženy v pozemcích města Otrokovice.
4) V předmětné části pozemku se nachází IS ve vlastnictví města Otrokovice – síť veřejného osvětlení. 

Pro vytyčení trasy sítě veřejného osvětlení je investor povinen před zahájením výkopových prací 
kontaktovat Technické služby Otrokovice s. r. o. (tel. na kontaktního pracovníka: 603 104 585). 

5) V případě poškození IS veřejného osvětlení ve vlastnictví města Otrokovice je investor povinen 
neprodleně informovat Technické služby města Otrokovice s. r. o. a uvést zařízení na vlastní náklady do 
původního stavu. 

6) Sjezd z místní komunikace bude sloužit pouze k přístupu k vlastní nemovitosti, část sjezdu před 
oplocením zůstane veřejně přístupným prostorem a nebudou na něm odstavována, parkována ani 
opravována vozidla.

7) V případě potřeby města Otrokovice bude umožněn eventuelní zásah do vybudovaného sjezdu vč. 
oplocené části vypůjčeného pozemku s uvedením do původního stavu, avšak bez dalších nároků na 
náhradu.

8) Po dobu existence stavby bude vybudovaný sjezd udržován na vlastní náklady investora stavby.
9) Během výstavby bude zajištěn úklid komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to bezprostředně po 

jejich znečištění. 
10) Po celou dobu trvání stavebních prací bude zajištěn přístup a příjezd do všech okolních nemovitostí. 
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) Parkující technika nebude omezovat či blokovat provoz na přilehlých místních komunikacích.
13) Bezprostředně po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené pozemky ve vlastnictví města 

Otrokovice uvedeny do původního stavu a následně na základě písemného předávacího protokolu 
neprodleně předány Technickým službám Otrokovice s. r. o. Předávací protokol bude dále sloužit pro 
účely povolení užívání stavby.

Dále sdělujeme:

1) Jelikož v rámci stavby dojde k zásahu do místních komunikací, 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. 




