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Autobusová zastávka Volanov - smluvní vztah s ŘSD

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje:
01.01
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. 31/20/BVB/MS mezi městem Trutnov jako oprávněným a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako povinným v rozsahu věcného břemene
– uložení chráničky elektr. vedení na pozemku č. 650/3 v k.ú. Volanov
v majetku státu, v předloženém znění.
01.02
Prohlášení investora č. 09/20/P/MS dle podmínek ŘSD k realizaci
autobusové zastávky, v předloženém znění
u k l á d á:
02.01
Ing. Miroslavu Francovi, vedoucímu Odboru rozvoje města zajistit
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti mezi městem Trutnov a ŘSD pro chráničku el. vedení v tělese
komunikace, v předloženém znění.
02.02
Ing. Francovi zajistit podpis Prohlášení investora dle podmínek ŘSD k
realizaci autobusové zastávky, v předloženém znění

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Podmínkou zásahu do majetku státu, zastoupeného ŘSD, za účelem výstavby autobusové zastávky ve Volanově je vypořádání majetko-právního vztahu mezi ŘSD a městem Trutnov, jako investorem formou úplatné smlouvy o budoucím věcném břemeni (částka 541,68 Kč.+ inflace) pro uložení kabelu vedení veřejného
osvětlení k nasvícení přechodu pro chodce přes silnici I. třídy mezi oběma autobusovými zálivy.
Další podmínkou je schválení a potvrzení Prohlášení investora o podmínkách realizace samotné stavby na
pozemcích ŘSD a vypořádání budoucích závazků z této stavby plynoucích pro obě zúčastněné strany.
Předkládaný text Prohlášení investora obsahuje i články, které pro tuto konkrétní stavbu nebudou uplatňovány z důvodu nenaplnění jejich podmínek - jako např. bankovní záruka u stavby s hodnotou nad 2 mil. Kč.
(bod 2.4.5), povinnost zajištění výkupu pozemků třetích osob, dotčených stavbou (bod 2.5.1).
Stavba se uskuteční na pozemcích ŘSD a města, které pak budou předány rovněž ŘSD. Předpokládané
náklady jsou okolo 700 tis. Kč.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORG 10019010
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