
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.: mimořádná 
 DNE:   18.07.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:     1143/2017/KS 

 

NÁZEV: 
Smlouva zakládající právo provést stavbu  

„Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou, Libická“ 
 
 

ANOTACE: 
Smlouva umožní realizaci stavby „Zastávky MHD Libická a Sázavská, Žďár nad Sázavou, 
Libická“ v souladu s projektovou dokumentací, tj. zčásti na cizím pozemku. 
 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi 
městem a VHS Bohemia a.s., IČ 47910305, se sídlem Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, a to 
ve znění dle přiloženého návrhu. 

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: 
 

 



Nazev materialu: Smiouva zakiadajici pnavo proves! stavbu ,Zastavky MHD Ubicka a Sazavska, 
Zd'ar nad Sazavou, Ubicka" 

Pocet stran: 2 

Pocet pi'iloh: 2 
1. Navrh smiouvy 
2. Koordinacni situace 

Po pis 
V ramci pi'ipravy a pro povoleni stavby zastavek na Kiafaru je navr.Zeno uzavrit smiouvu 
umozi\ujici zcasti na cizi m pozemku zreaiizovat zamer mesta. Projekt pocita s upravou zpevnene 
souvisie piochy v miste prechodu pro chodce zcasti i na pozemku ciziho viastnika. Tuto situaci 
navrhujeme reSit uzavrenim smlouvy o pravu proves! stavbu s viastnikem dotceneho pozemku. 

Geneze pi'ipadu 
• V rozpoctu mesta jsou vycieneny fin. prostredky na reaiizaci stavby. 

• Nove jizdni rady MHO pocitaji s temito zastavkami. 

Navrh i'eseni 
Uzavfit smiouvu die navrhu. 

Varianty navrhu usneseni 
Neschvalit 

Doporuceni pi'edkladatele 
Doporucujeme schvalit die navrhu. 

Stanoviska 
Navrh smiouvy pripraven majetkopravnim odborem. 



Smlouva zakladajici pravo provest stavbu 

uzavfena podle ustanoveni § 1746 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik 
ve spojeni s ustanovenimi § 86 a § 110 zakona c. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platnem 

znemi 

mezi temito ucastnfky: 

VHS Bohemia a.s., IC 47910305, se sidlem Haskova 153/17, Lesna, 638 00 Brno, 
zastoupena clenem pfedstavenstva panem Liborem Havlikem, 
na strane vlastnika dotceneho pozemku 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou, IC 00295841, sidle Zizkova 22711, 591 31 Zd'ar nad Sazavou, 
zastoupene starostou mesta Mgr. Zdei'ikem Navratilem, 
na strane investora 

takto: 

Clanek I. 

VHS Bohemia a.s. je yYiucnym vlastnikem die vy.pisu z LV 4577 pro k. u. Mesto Zd'ar a obec 
Zd'ar nad Sazavou, mimo jine, pozemku par. c. 1427/8- ostatni plocha, ostatni komunikace 
o vY"mei'e 87m2

• 

Mesto Zd'ar nad Sazavou bude investorem stavby .. Zastavky MHD Libicka a Sazavska, Zd'ar 
nad Sazavou, Libicka". Ze zaboroveho mapoveho podkladu, vypracovaneho ing. Tomasem 
Petrem, kterY' je soucasti teto smlouvy, vyplyva potfeba zaboru casti vy.se uvedeneho 
pozemku pro pfedlazdeni a umisteni signalniho, resp. varovneho pasu v souvislosti 
s umistenim noveho pfechodu pro chodce. 

Clanek 11. 

Usnesenim c. 1143/2017/0KS ze dne 18.7.2017 Rada mesta Zd'aru nad Sazavou rozhodla 
uzavfit smlouvu zakladajici pravo proves! stavbu pro ucely stavebniho fizeni stavby 
.. Zastavky MHD Libicka a Sazavska, Zd'ar nad Sazavou, Libicka" na pozemku uvedenem 
v cl. I. z duvodu pfedlazdeni a umisteni signalniho, resp. varovneho pasu v souvislosti 
s urnistenim noveho pfechodu pro chodce. 

Clanek 111. 

Tato smlouva bude slouzit jako jeden z dokladu k vydani stavebniho povoleni pro stavbu 
.. Zastavky MHD Libicka a Sazavska, Zd'ar nad Sazavou, Libicka", jejfmz investorem je mesto 
Zd'ar nad Sazavou. Zahajeni teto stavby je planovano v prubehu mesfce cervence roku 
2017 a ukonceni na konec zafi 2017. 
VHS Bohemia a.s. souhlasf s realizacf stavby "Zastavky MHD Libicka a Sazavska, Zd'ar nad 
Sazavou, Libicka" na pozemku uvedenem v cl. I. v k. u. Mesto Zd'ar a obci Zd'ar nad 
Sazavou a soueasne dava souhlas k uzemnfmu i stavebnfmu fizeni. 



Veskere naklady spojene se stavbou ,Zastavky MHD Libicka a Sazavska, Zd'ar nad 
Sazavou, Libicka" nese mesto Zd'ar nad Sazavou. 
Skutecnosti ve smlouve blfze neupravene se ridi prfslusnymi ustanovenfmi zakona c. 
89/2012 Sb. (novyo obcansky zakonik) a zakona c. 183/2006 Sb., v platnem znenf stavebnf 
zakon. 
Smlouva se vyhotovuje ve ctyrech vYtiscich, z nichz jsou pro kazdeho ueastnika urceny dva 
vYtisky. 
Smluvnf strany po prectenf smlouvy prohlasuji, ze smlouva je sepsana na zaklade jejich 
svobodne vule, nikoli v tfsni a za napadne nevyhodnych podminek. Na dukaz tohoto pripojuji 
zastupci smluvnich stran sve podpisy. 
Tate smlouva nabyova platnosti dnem schvaleni radou mesta Zd'aru nad Sazavou. 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne 11.7.2017 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

Libor Havlik 
clen pi'edstavenstva 
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LEGENDA STAVAJICICH IN!EN~RSKYCH SITI: 

LEGENDA: 

VEDENf NN (E.ON, 6e$1ct ~a. s.r.o.) 

VEDENI VN (E. ON. ¢el5k6 repub!IU, u,o.) 

KASEL VE.AEJNEHO OSvtn..ENI 

vooovoo (VodhnskillkcloVli spoleb'lost, u.) 

I<ANALIZACE NQdhn-'t6 tkcilm .,o~Knost, u.) 

HORKOVOO (Salt, a.s.) 

CHOONIK, NMTVPIAT@ 

IIOlOVKA, lASTAVKovY zAltv 

11· •••••••••••••• I 
1· I 

ZELEi4 

VAAOVNE A stGNALNI PAsY 

KONTRASTNI PAs 
(PROSTOR 0,5 m 00 HRANY NAst'tJI'IArt) 

PLYNOVOO· Sn. (RWE GnN•l U.O.) 

TELEKOMUNIKA6NI S!Ta (tesk' telell~ inhslruktunlu.) 

TELEKOMUNlKAI!'::NI sttt {s.tt, a.s.) 

TElEKOMUNII<M:Nf sttt (PM\IIeWont!l, LS,) tn~ 
Objednotel projektu: I MESTO zl>AR NAD sAzAvou 

tl!kova 227ft 
:.i9131 UirnadSUewu1 

Zoctp. projektant itNG. TOMAS PETR 
Zpraco""l' "'fiN<i:roi.iAS PETR 

0 

E--------d t----- BETONOVA all~ 08ftU8A. 8NitEHA OBRUBA F - 3 
I-- VOOOROVNE OOPRA\INI ZNI\tENI aiLE 

NOvi' STO!AR OSVULENI 

FAac>ru VEOENI VN 
(INVESTOR E.ON. ta.U raput:.lb, s.r.o.) 

Akce: 
ZASTAVK:f MHO LIBICKA A sAz.AvsKA 

~OAR NAD SAz.AVOU 

KA TASTRALNI HRANICE P<>ZEMt<U E - 3 

1---='1 GEODETICKE. ZAN~~ENI ST AVAJICIHO ST A.VU 

!OAR N.S. REKONSTRUKCE VOOOVOOU 
UL RE~NI V SOUVISlosn 
s VY8UOOVANIMZASTAIIEK 
(INVeSTOR SVK ZOAR:SKO) 

1:5001 

LIBICKA 
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