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l Příloha č.

Podmínky pro realizaci stavby
( stavba ,,Odrava, CIl, Obilná, pLC. 307/82, kvN/vVN"

evidovaná jako zakázka ČEZ číslo IV-l2-0011837 )

Zhotovitcli stavbY se stanovují následu,jící podmínky:

" před zahájením stavby prot()kolál'l)č převezme části pozemků ve vlastnictví Města Cheb, kterC
jsou dotčené realizaci stavby ( dočasný zábor ),

" před zahájením stavby bude o této skutečnosti s předstihem minimálnČ 5 pracovních dnů
prokazaíelnč informovat 7Ástupcc
a) vlastníka pozeniků - odbor majetkoprávní MCŮ Cheb,

Ing. Mag, tel. 354 440 503, 778 433 552, který zkontrohje plochu dočasného záboru
vymezenou zhotovitelem stavby a podepíŠe zhotovitelem stavby připravený ,,Protokol
o předání pozemků - před realizací stavby", popř. pořídí fotodokumentaci povrchu
pozemků, a dále bude namátkově kon(ro|ovat dodržováni rozsahu dočasného záboru,

b) vlastníka komunikaci - odbor správy majetku MCŮ Cheb,
Ing. Nečekalová, tel. 354 440 196, 773 782 752, která zajisti provedení kontroly stavu
místních komunikací M-III včctně chodníků, popř. i příjezdových koinunikaci,

· práce bude provádět takovým způsobem, aby nedoŠlo ke vzniku žádných škod, zejm.
ekologických, na majetku vlastníka pozemků, ani na zdraví a na majetku třetích osob, např.
na sítích jiných vlastníků,

" po ukončení stavby bude o této skutečnosti bez zbytečného odkladu l)roka7žlte|ně inli)rl]l(.}\'at
zástupce
a) vlastníka pozel1]kú - odbor majetkoprávní MCŮ Cheb,

Ing. Mag, tel. 354 440 503, 778 433 552, který provede kontrolu povrchu pozcinků. např.
na výskyt odpadu souvisejícího se stavbou nebo na soulad skutečného provedení stavby
se smlouvou o budoucí snilouvě o zřízení služebnosti, popř. pořídí jcho fotodokunientaci,
a podepíŠe zhotovitelem stavby připravený ,,Protokol o předání pozemků - po realizaci
stavby", případně uvede do protokolu výhrady či požadavky,

b) vlastníka ko|nllnikaci - odbor správy majetku MěÚ Cheb,
Ing. Nečekalová, tel. 354 440 196, 773 782 752, která zajistí provcdcní kontroly stavu
místních komunikací M-III včetně chodníků, popř. i příjezdových kolnullikaci.

MliSl3KY L'ŘAD CHEB

" &1_'
Město Cheb, v plné moci
Ing. Ladislav Mag
referent odboru majetkoprávního
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