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Příloha k usnesení č. RMO/55/02/2018 ze dne 07.02.2018

Podmínky města

Podmínky města k předmětné stavbě byly stanoveny na základě předložené projektové dokumentace stavby 
„Otrokovice – šířková úprava připojení pozemku p.č. 355/2 k silnici I/55“, vypracované v srpnu 2017 ČKAIT -
1301231:

1) Investor stavby bude respektovat všechny 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 případě potřeby města Otrokovice bude umožněn eventuelní zásah do vybudovaného sjezdu 

s uvedením do původního stavu, avšak bez dalších nároků na náhradu.
4) Vybudovaný sjezd bude proveden z jednotného rozebíratelného materiálu na vlastní náklady investora.
5) Po dobu existence stavby bude vybudovaný sjezd udržován na vlastní náklady investora stavby.
6) Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na přilehlou komunikaci 

a jejímu znečištění.
7) Při rozšíření sjezdu nesmí dojít k poškození 2 ks stromů ani jejich kořenů, které rostou po obou 

stranách sjezdu.
8) Je nutno zachovat vzdálenost vnější hrany obrubníků lemujících zpevněnou plochu sjezdu nejméně 70 

cm od paty kmene.
9) V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy.
10) Výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo 

k přetnutí kořenů stromů s průměrem ≥ 2 cm.
11) Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
12) Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 

k regeneraci poškozených kořenů.
13) Během výstavby bude zajištěn úklid komunikací, které budou stavbou dotčeny, a to bezprostředně po 

jejich znečištění. 
14) Investor bude minimálně 14 dní před zahájením stavby informovat město Otrokovice, zastoupené 

odborem majetko-právním, o termínu provádění prací na pozemcích města Otrokovice.
15) Po celou dobu trvání stavebních prací bude zajištěn přístup a příjezd do všech okolních nemovitostí. 
16) Jelikož v rámci stavby dojde k zásahu do místní komunikace, je nutno požádat na MěÚ Otrokovice, 

odboru dopravně-správním, o zvláštní užívání komunikace.
17) Všechny dotčené pozemky a komunikace 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 předmětné stavby.

Dále sdělujeme, že:

1) Za zabrané plochy je investor stavby povinen ohlásit, dle Obecně závazné vyhlášky města Otrokovice 
č. 5/2012, o místních poplatcích, užívání veřejného prostranství na MěÚ Otrokovice, odboru 
ekonomickém, oddělení správy místních poplatků, před jeho započetím. 

2) Investor stavby je povinen vyřídit úpravu stávajícího komunikačního připojení k silnici I/55 u Krajského 
úřadu Zlínského kraje.

Tento souhlas není souhlasem dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
úřadu (stavební zákon).




