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Příloha k usnesení č. RMO/534/09/2018 ze dne 26.09.2018

Podmínky města

Podmínky města k předmětné stavbě byly stanoveny na základě předložené projektové dokumentace stavby 
„Sídliště Otrokovice Baťov, přeložka horkovodního potrubí ul. tř. Spojenců“, vypracované v srpnu 
2018, č. zakázky 02-515-2018. Investorem stavby bude Teplárna Otrokovice a. s., Objízdná 1777, 765 02 
Otrokovice, IČO 29290171

1) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace včetně Situace – katastrální mapy
č. O1 ze srpna 2018.

2) Před podáním žádosti o územní řízení bude dořešeno majetkoprávní vypořádání formou zřízení 
úplatného věcného břemene (služebnosti) tzn., že mezi městem Otrokovice, jako vlastníkem 
dotčených pozemků a investorem stavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene (služebnosti). Následně po dokončení stavby a zaměření rozsahu věcného 
břemene geometrickým plánem bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti). 
Veškeré náklady související se zřízením věcného břemene bude hradit investor stavby (např. 
geometrický plán, vklad do katastru nemovitostí).

3) Před započetím stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemcích 
města Otrokovice. 

4) Upozorňujeme, že v pozemcích dotčených stavbou se nachází síť veřejného osvětlení ve vlastnictví 
města Otrokovice. V případě poškození je nutno neprodleně informovat Technické služby Otrokovice 
s. r. o. a uvést zařízení na vlastní náklady do původního stavu.

5) Přechody přes místní komunikace dotčené stavbou budou provedeny převážně protlakem.
6) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn přístup a průjezd ke stávajícím okolním 

nemovitostem.
7) Parkující technika nebude omezovat či blokovat provoz na přilehlých místních komunikacích.
8) V případě přejíždění chodníků, zeleného pásu a obrubníků těžkou technikou, budou tyto chráněny 

technickým zařízením (rošty, železné pláty, nájezdové klíny).
9) Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin v dané lokalitě.
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) Jelikož v rámci stavby dojde k zásahu do místních komunikací, je nutno 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. 




