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*1 (ž.č. 213/20) Pozemky – smlouvy
=============================================================================
Žádost DiK Janák, s.r.o. o podpis Smlouvy o podmínkách provedení stavby a Smlouvy o předání
stavebních objektů stavby I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce.
Žádost byla podána na základě plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Oddělení pozemků:
- Předmětem smluv je stavba „I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze“
Jedná se o tyto objekty:
1. Úprava místní komunikace (MK) ul. Žižkova se spojovací větví okružní křižovatky (OK)
2. Úprava chodníků OK (mimo ochranných ostrůvků)
3. Přeložka oplocení u mateřské školy v ul. Na Struze
4. Úprava MK Na Struze
5. Úprava chodníku ul. Na Struze
6. Přeložka veřejného osvětlení
- 30.11.2020 proběhlo na městském úřadu Trutnov jednání zástupců ŘSD a města
- 07.01.2021 zaslalo právní oddělení (Mgr. Křemenský) na ŘSD návrh smlouvy o předání stavebních
objektů a smlouvy o smlouvě budoucí o stanovení vlastnictví ke stavebnímu objektu.
- 19. ledna 2021 bylo e-mailem panu Janákovi sděleno, že jakmile obdržíme ze strany ŘSD
podepsanou Smlouvu o předání stavebních objektů, kterou pan Janák doplnil o dva objekty, tak
necháme vše projednat v orgánech města. .
- 28.ledna zaslal pan Janák opravenou Smlouvu o podmínkách provedení stavby k projednání.
Smlouvu o předání stavebních objektů jsme však k dnešnímu dni neobdrželi
- předkládáme obě smlouvy k projednání s tím, že by měly být uzavřeny současně.
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Vyjádření ORM
k možnosti záboru části 1983/12, 2337/30, 2958, 1983/6, 1983/1, 1787/2, 1787/1, 1788/4, 1784/10,
1992/6, 1988/1, 2217/63, 2337/29, 2217/29, 2217/1, 2217/3, 2217/62, 2217/57, 2217/19, 2428,
2217/51, 2337/25, 2337/24, 1566/1, 2217/56, - 885, 1594/2 a 2337/23 v k. ú. Trutnov Ředitelství silnic
a dálnic ČR pro akci „I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul Pražská a Na Struze“.

Odbor rozvoje
města

Vyjádření
z hlediska územního
plánu

oddělení územního
plánování

Vyřizuje

Bez připomínek.
Mgr. Hlíza

z hlediska údržby
komunikací a zeleně

oddělení investic

Odůvodnění

z hlediska
připravovaných investic
města

Bez připomínek.

Bez připomínek.

Ing. Jelínek

Snímky z projektové dokumentace a návrhy smluv jsou v přílohou tohoto souboru.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

RM 2021- 142/4
Rada města Trutnova
do p or uč uj e
01.01
zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o předání stavebních
objektů a smlouvy o smlouvě budoucí o stanovení vlastnictví ke
stavebnímu objektu a Smlouvy o podmínkách provedení stavby, tj. stavby
„I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce ul. Pražská a Na Struze“ s
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc h v al u j e
01 . 01
uzavření Smlouvy o předání stavebních objektů a smlouvy o smlouvě
budoucí o stanovení vlastnictví ke stavebnímu objektu a Smlouvy o
podmínkách provedení stavby. tj. stavby „I/16 Trutnov OK a přechody
pro chodce ul. Pražská a Na Struze“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvkovou organizací.
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