
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací cyklo Nečasova - Nová Ves

Radě města je předkládán návrh na uzavření  Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, 
která je uzavíraná mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. /CETIN/, Olšanská 2681/6, Žižkov, 
130 00 Praha 3 a Městem Nové Město na Moravě za účelem následné možné realizace  stavby  Cyklostezka ul. 
Nečasova, NMNM-Nová Ves, I.etapa, která je plánována v úseku  z ul. Nečasova, za kruhovým objezdem, přes 
lávku na soutoku vodních toků Bobrůvky a Bezděčky, mezi pilíři mostu se silnicí I.třídy se zakončením v lokalitě 
Svárov u mostu v ul. Petrovická.

§ 102 odst. 3) zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy  o realizaci překladky sítě elektronických komunikací mezi společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 0408406 (CETIN), jako 
vlastníkem sítí elektronických komunikací a městem Nové Město na Moravě jako stavebníkem cyklostezky, 
jejímž předmětem je závazek společnosti CETIN zajisit za úplatu od stavebníka přeložku elektronických sítí 
v rámci celého úseku stavby Cyklostezka ul. Nečasova, NMNM-Nová Ves, I.etapa., a to dle podmínek 
smlouvy uvedené v příloze č. 1 materiálu.   

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Vladimír Dobiáš

Vyjádření: Odbor investic doporučuje ke schválení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Smlouva o realizaci překladky sítě elektronických komunikací, která se 
uzavírá mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. /CETIN/, Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Městem Nové 
Město na Moravě, je předkládána Radě města jako 
podmiňující požadavek fi CETIN vznesený v rámci projednávání územního 
řízení pro následné zdárné zajištění realizace stavby  Cyklostezka ul. 
Nečasova, NMNM-Nová Ves, I.etapa .
Obsahem smlouvy je závazek  společnosti zajistit přeložku elektronických 
sítí  v úseku celé  trasy  stavby  Cyklostezka ul. Nečasova, NMNM-Nová 
Ves, I.etapa. Cyklostezka je vedena  z u. Nečasova, za kruhovým 
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objezdem, přes lávku na soutoku vodních toků Bobrůvky a Bezděčky, 
mezi pilíři mostu se silnicí I.třídy se zakončením v lokalitě Svárov u mostu 
v ul. Petrovická.  V rámci plnění podmínek smlouvy se Město  Nové 
Město na Moravě zavazuje zajistit úhradu cenových a technických 
nákladů ve výši 4 937 Kč splatnou do 15 dnů od uzavření této 
předkládané smlouvy a částku  106 377 Kč za realizaci překládky 
splatnou do 15 dnů od ukončení realizace překládky. Součástí smlouvy je 
dohoda o převodu některých práv  a povinností vyplývajících z vydaného 
územního rozhodnutí ke stavbě překládky elektronických sítí. V rámci 
interních předpisů společnosti CETIN  byla dohodnuta maximální platnost 
smlouvy na dobu  dvou roků od uzavření smlouvy. Vlastní přeložka 
elektronických sítí  bude vedena formou přípolože  k rozvodům kabeláže 
veřejného osvětlení, které je součástí projektu cyklostezky.

Materiál obsahuje: Příloha - č 1 smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(Veřejná)
Příloha - č 2 cyklo Nečasova 1 etapa situace (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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