
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 
 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 443/2015/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Dohoda o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“  
dne 22. 11. 2015 - Cykloneděle 

 

ANOTACE: 
 
Vzhledem k nepřízni počasí byla  tato akce přeložena ze dne 15.11.2015 na neděli  22.11.2015 
v době od 13.00 do 16.00 hod..  Z tohoto důvodu je nutné uzavřít dohodu:  „Dohoda o použití 
stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje Dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – 
Mělkovice – přeložka“ dne 22. 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 
 
Materiál je předkládán mimo schválený program jednání rady města v souladu s jednacím řádem 
rady města, starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem přímo na jednání rady města.  
 
 
 
Geneze případu 
 
Dne 15.11.2015 se vzhledem k nepřízni počasí neuskutečnila „Cykloneděle“ – prohlídka přeložky 
Žďár n.S. - Mělkovice.   
Dne 16.11.2015 na poradě vedení města bylo rozhodnuto o náhradním termínu 22.11.2015.  
 
 
 
 
Návrh řešení 
 
Schválit  Dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ dne 22. 11. 
2015, mezi městem Žďárem nad Sázavou a Skanska a.s. v předloženém znění. 
 

 

 

 
 
Doporučení předkladatele 
 
Po projednání schválit dohodu o použití stavby „I/19 – Žďár nad Sázavou – Mělkovice – přeložka“ 
dne 22. 11. 2015, mezi městem Žďárem nad Sázavou a Skanska a.s.. 

 

 
 


