
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 16.11.2020

Okružní křižovatka ul. Masarykova - smlouva o převodu investorství přeložky podzemního vedení 
NN

Návrh na schválení uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby "II/360, II/354 
Nové Město na Moravě - okružní křižovatka", konkrétně stavebního objektu SO 404 - přeložka podzemního 
vedení NN. Práva a povinnosti budou převedeny na nabyvatele, tj. na budoucího stavebníka přeložky společnost 
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400.

§ 1746 zák. č. 89/2012 , občanský zákoník, v platném znění

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby "II/360, II/354 Nové Město 
na Moravě - okružní křižovatka" (pouze stavební objekt SO 404 - přeložka podzemního vedení NN) mezi 
smluvními stranami město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, 
IČ: 00294900 (na straně stavebníka) a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ: 28085400 (na straně nabyvatele) dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor investic doporučuje schválit navržené usnesení.
Odbor SMM - provedena právní kontrola předloženého návrhu smlouvy.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Dle vzájemných dohod bylo městem NMNM zajištěno vypracování 
společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
stavby "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" a 
následně bylo městem zajištěno vydání společného územního rozhodnutí 
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na tuto stavbu. Součástí tohoto rozhodnutí je i stavební objekt SO 404 - 
přeložka podzemního vedení NN. Tento stavební objekt bude nadále na 
základě uzavřené smlouvy o přeložce připravován nabyvatelem, tj. 
budoucím stavebníkem společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400. Na tohoto budoucího 
stavebníka je tedy nutné převést práva a povinnosti týkající se tohoto 
stavebního objektu z vydaného územního rozhodnutí. Společná realizace 
stavby okružní křižovatky (všech zúčastněných investorů - Město NMNM, 
Kraj Vysočina, SVK Žďársko, E.ON Distribuce, a.s. a CETIN a.s.) je 
plánována na r. 2021.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh smlouvy o převodu investorství (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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