
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 22.2.2021

Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí - cyklostezka ul. 
Nečasova, Nové Město na Moravě - přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací

Předmětem tohoto materiálu je projednání návrhu dohody o převedení některých práv a povinností ze správního 
rozhodnutí  - schválení stavebního záměru pro stavbu "Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová 
Ves, I. etapa" v části týkající se přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti 
CETIN a.s.

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí č.j. 
MUNMNM/18806/2019/32 ze dne 12.08.2019 (Rozhodnutí - schválení stavebního záměru) pro stavbu 
"Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě" v části týkající se přeložky podzemního vedení sítě 
elektronických komunikací mezi převodcem město Nové Město na Moravě a nabyvatelem CETIN a.s., se 
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, v souladu s přiloženým návrhem. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Odbor INV doporučuje schválit uzavření dohody o převodu některých 
práv a povinností ze správního rozhodnutí - schválení stavebního 
záměru pro stavbu "Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě" v 
části týkající se přeložky podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací na investora přeložky. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05
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Text důvodové zprávy: V rámci přípravy a povolování stavby "Cyklostezka ul. Nečasova, Nové 
Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa" byla součástí projektu jako 
samostatný objekt i přeložka podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací společnosti CETIN. Tato přeložka byla i předmětem 
rozhodnutí k povolení stavby, které zajišťovalo město.
Protože přeložka bude součástí sítě elektronických komunikací a jejím 
investorem bude CETIN (uzavřena smlouva o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/528 za dne 09.10.2019), je 
třeba převést investorství tohoto stavebního objektu na CETIN. Přílohou 
smlouvy o překládce byl i vzor příslušné dohody, který po úpravě a 
doplnění předkládáme k projednání.

Materiál obsahuje: Příloha - č. 2 - situace (Veřejná)
Příloha - č. 3 - rozhodnutí - schválení stavebního záměru (Veřejná)
Příloha - č. 1 - návrh dohody (Veřejná)

Materiál projednán: návrh dohody předložený protistranou upraven a doplněn právním 
oddělením MěÚ

Přizváni:
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