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NÁZEV: 
 

Smlouvy pro přípravu stavby nových zastávek na Klafaru 
 

ANOTACE: 
Návrh smluv na zajištění přeložek inženýrských sítí v rámci přípravy stavby nových zastávek 
MHD  
NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 
1. Uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi městem a Provozovatelem 

distribuční soustavy: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, jejímž předmětem je závazek 
provozovatele DS provést přeložení zařízení dotčeného stavbou zastávky na ul. Libická a 
závazek města uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové 
části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy s tím, že trasa je dána situací – viz příloha a cena plnění bude stanovena ve výši 
ceny v místě a čase obvyklé. 

2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – věcného břemene mezi městem 
jako povinným a Provozovatelem distribuční soustavy: E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, 
jako oprávněným z věcného břemene odpovídajícího právu oprávněného zřizovat a 
provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti města, na které bude umístěna část 
distribuční soustavy po provedení přeložky, viz příloha - situace. Právo věcného břemene 
bude zřízeno na dobu neurčitou, s jednorázovou fin. úplatou 500,-Kč + DPH. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

Wurzelová 

 



 

Název materiálu: 

 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 Situace přeložky 
 
Popis 
Město připravuje úpravu linek MHD a rozšíření tras do lokality Klafar – připravuje stavbu zastávek 
na ul. Libická a Sázavská. Aby bylo možné zastávky provést, je nutné v rámci stavby zastávky 
Libická přeložit stávající vedení VN. V rámci přípravy této přeložky město zajistí povolení a 
následně realizaci přeložky provede E.ON – provozovatel DS na náklady města (investice 
vyvolaná stavbou zastávek). Na nové vedení VN bude následně zřízeno věcné břemeno ve 
prospěch provozovatele DS s tím, že je navržena úplata za zřízení věcného břemene ve výšce 500 
Kč + DPH, vzhledem k tomu, že veškeré náklady spojené s realizací přeložky hradí město (včetně 
poplatku za zřízení věcného břemene). 
 
 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 

 Uzavřít smlouvy umožňující realizaci zastávky MHD dle potřeb města – smlouvy zajišťující 
přípravu a provedení přeložky stávajícího vedení elektro VN, které jsou podmínkou pro 
realizaci zastávek.  

 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Neschválit 
 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu – umožní realizaci stavby zastávky MHD dle potřeb 
města. 
 
 
 
Stanoviska  
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LEGENDA STAVAJiCiCH INZENYRSKYCH SiTi : 

VEDENI NN (E. ON, Ceska republika , s.r.o.) 

VEDENI VN (E. ON, Ceska repub1ika, s.r.o.) 

KABEL VEI'<EJNEHO OSV~TLENI 

VODOVOD (Vod8rensk8 akciova spolelnost, a.s.) 

KANALIZACE (Voditrenskil akciova spoleCnost, a.s.) 

HORKOVOD (Satt. a.s.) 

LEGENDA: 

I I CHODNIK. NASTUPI$T~ 1 1~1 

VOZOVKA, ZASTAVKOvY zALIV 1 ·-·-----l 

ZELEN 

§---- q __ __ , 
BETONOVA SILNICNI OBRUBA, SNIZENA OBRUBA E--,--"i 

----1 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BILE 

KATASTRALNI HRANICE POZEMKU 
f- .:...~ ;....: -=--J 

I -------3 GEODETICKE ZAN~i'{ENI STAVAJICIHO STAVU 

VAROVNE A SIGNALNI PASY 

KONTRASTNI PAS 
(PROSTOR 0,5 m 00 HRANY NASTUPI$T~) 

STOVIR OSV~TLENI Pi'<ECHODU PRO CHOOCE 

Pi'<ELOZKA VEDENI VN 
(E.ON. Cesk8 republika , s.r.o.) 

~OAR N.S. REKONSTRUKCE VODOVODU 

UL. REVOLUCNI V SOUVISLOSTI 
S VYBUDOVANIMZASTAVEK 
(INVESTOR SVK ~OARSKO) 

1:5001 

PL YNOVOD • STL (RWE GasNet, s.r.o.) 

TELEKOMUNIKACNI SIT~ (Ceska telekomunikatn i infrastruktura a.s.) 

TELEKOMUNIKACNI SIT~ (Satt, a.s.) 

TELEKOMUNIKACNI SIT~ (Prvni tetefonni. a.s. ) me-
Objednatel projektu: 

Zodp. projektant: 

Zpracoval : 

MESTO ZDAR NAD sAzAvou 
Zizkova 22711 
591 31 Zdar nad Sazavou 1 

lNG. TOMAS PETR 

lNG. TOMAS PETR 

Akce: 
ZASTAVKY MHO LIBICKA A SAZAVSKA 

ZDAR NAD SAZA VOU 
LIBICKA 

Obsah: 
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DETAIL "B" 
SCHEMA OSAZENI UzAV~RO 
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email: petr.projekt@gmail.com 

Stu pen: DUR 

Zak. c.: 041 

Datum: 02/2017 

Format: 2 x A4 

Mtli'itko.: 1:500 

Cislo pi'ilohy: Cislo pare: 

C.2 


	RM 64 10_4_2017 1017_2017_oKS MHD zastávky bou
	Situace přeložka EON RM

