
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. mimořádná 

 DNE: 13.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 442/2015/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“  
dne 15. 11. 2015 - Cykloneděle 

 

ANOTACE: 
 
Stavba nebude v tomuto termínu ještě předána do užívání, je  z důvodu konání této akce nutné 
mezi oběma stranami podepsat přiloženou smlouvu. 

 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – 
Mělkovice – přeložka“ dne 15. 11. 2015, mezi městem Žďárem nad Sázavou a Skanska a.s. 

v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval:  Radka Remarová 

 

Předkládá:   Mgr. Zdeněk Navrátil 

 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  



Název materiálu: DOHODA O POUŽITÍ STAVBY  /„ I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – 

přeložka“/ 

 
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  2 
 
 
Popis 
 
Město Žďár nad Sázavou zve občany na zábavnou neděli pro kola, skateboardy, kočárky, 
koloběžky, in-line brusle a další nemotorové dopravní prostředky. Poněvadž stavba nebude v této 
době nebude  ještě předána do užívání, je  z důvodu konání této akce nutné mezi oběma stranami 
podepsat přiloženou smlouvu. 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučení předkladatele 
 
Po projednání schválit dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ 
dne 15. 11. 2015, mezi městem Žďárem nad Sázavou a Skanska a.s.. 

 
 
 



Dohoda o použítí stavby  „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“  Č. SAP …………. 

 Strana 1 (celkem 2) 

 
  

DOHODA 
o použití stavby  „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 15.11.2015 
 

 
Uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 a násl.z.č. 89/2012 občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 Město Žďár nad Sázavou 

 se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

 Zastoupené: panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 

 IČO: 00295841 

 DIČ: CZ00295841 

 
 

Zhotovitel :                                   Skanska a.s. 

 Se sídlem : Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov 

 Zástupce: František Kinc, oblastní manažer 

Ivo Zemánek, přípravář 

 IČO: 26271303 

 DIČ: CZ26271303 

   

 
I. 

Předmět dohody 
 

1.  Předmětem dohody je ujednání smluvních stran o podmínkách použití níže uvedené stavby, a to 
výhradně dne 15.11.2015 od 12.00 hod. do 17.00 hod., tak aby Město Žďár nad Sázavou mohlo 
na uvedené stavbě zorganizovat dne 15.11.2015 akci Cykloneděle 
 

2.  Název stavby: I/19 – Žďár na Sázavou – Mělkovice – přeložka (dále též jako „stavba“) 
 
 
 

II. 
Obsah dohody 

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že Město Žďár nad Sázavou dne 15.11.2015 od 12.00 hod. do 17.00 
hod., použije stavbu  I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice - přeložka na organizaci a 
uskutečnění akce Cykloneděle za dodržení podmínek dle této dohody. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dne 15.11.2015 nebude na stavbě provádět žádné práce, které by 
ohrožovaly nebo omezovaly použití stavby ke sjednanému účelu. 

 
 

3. Město Žďár nad Sázavou se zavazuje: 
 

A) V případě vzniku újmy na zdraví nebo na majetku osob, jimž Město Žďár nad Sázavou 
umožní dne 15.11.2015 vstup na stavbu, převzít závazek k náhradě takto vzniklé újmy 
v celém rozsahu. 

B) Nahradit zhotoviteli poškození objektů stavby způsobených v souvislosti s konáním akce  
Cykloneděle dne 15.11.2015,  
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C) Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že případné náklady zhotovitele spojené 
s odstraněním škody na objektech stavby způsobené vandalismem, krádeží nebo 
odcizením, k jimž došlo v souvislosti s konáním akce Cykloneděle dne 15.11.2015, 
uhradí Město Žďár nad Sázavou. 

D) Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že případné náklady třetích osob, jimž Město 
Žďár nad Sázavou umožnilo vstup na stavbu resp. účast na akci Cykloneděle, vzniklé 
v souvislosti s touto akcí (újma na zdraví nebo majetku), uhradí Město Žďár nad 
Sázavou, 

E) Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že město Žďár nad Sázavou nese v době 
konání akce Cykloneděle dne 15.11.2015 od 12.00 hod. do 17.00 hod., plnou 
zodpovědnost za stavbu a staveniště a že zhotovitel je v této době výslovnou dohodou 
smluvních stran všech odpovědnostních závazků zproštěn. 

  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí 
nejpozději dnem 15.11.2015 v 17.00 hod (ukončení akce Cykloneděle )  

2. Dohoda o možnosti použít stavbu je platná a právně účinná dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran. 

4. Dohoda je provedena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto  
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom 
svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žďár nad Sázavou na zasedání 
13.11.2015 usnesením č.j.442/2015/STAR. 

 
 
 
 
Ve Žďáru nad Sázavou V Havlíčkově Brodě  
 
 dne …………………..  dne  ………………….. 
 
    
 
        



 

Omrkni nový obchvat města!  
 
Město Žďár nad Sázavou zve občany na jedinečnou zábavnou neděli pro kola, skateboardy, kočárky, 
koloběžky, in-line brusle a další nemotorové dopravní prostředky.  
 
Akce se uskuteční na novém úseku žďárského obchvatu Jamská – Novoměstská, a to již tuto neděli 15. 
listopadu 2015 od 13.00 do 16.00 hodin. Startovat se bude vždy z ulice Jamská a celý úsek nové silnice bude 
následně jezdcům volně k dispozici. Vyzkoušejte si nový úsek a projeďte si ho bezpečně bez automobilů. 
Cyklisté, koloběžky, skateboardy – to vše je povoleno. 
 
Pro návštěvníky akce bude připraveno drobné občerstvení a zábavný program.  
O prevenci v silničním provozu bude na místě děti, ale i dospělé informovat preventistka městské policie 
Dagmar Pálková. Stanoviště první pomoci pak zajistí pracovnice Českého červeného kříže Irena Polednová. 
Mediálním partnerem celé akce je Český rozhlas Region, který bude mít na místě taktéž své stanoviště pro 
děti. 
Tak neváhej a omrkni si nový úsek silnice 1/19 dřív, než bude spuštěn její klasický provoz. 
Akce se bude konat pouze za příznivého počasí. Parkování pro účastníky akce je povoleno na parkovišti 
firmy Teleflex, v těsné blízkosti nového úseku silnice. 
 
Kontaktní osobou je komunitní koordinátorka Radka Remarová, tel. 778 744 303. 
 


