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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

16. Zastupitelstva města
konaného dne 26.4.2021

Směny části liniové stavby - chráničky Metropolitní sítě města Nové Město na Moravě

V materiálu jsou předkládány k projednání návrhy směn části liniové stavby - chrániček Metropolitní sítě města
Nové Město na Moravě, a to: 
č.1 směna chrániček mezi Městem Nové Město na Moravě a firmou PODA a.s. (dříve síť UNET)
č.2 směna chrániček mezi Městem Nové Město na Moravě a firmou SATT a.s.
 

§ 85 písm. a) zák. o obcích
 

I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu liniové stavby - chrániček:
- převod z majetku města do majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě -
HejkalNet o celkové délce 2.695,90 m:

HDPE 40/33 č. 672 od vjezdu k firmě Kästle hale fy Plazmatech v délce 403,2 m
mikrotrubička 10/8 v HDPE 40/33 č. 379 od vjezdu k firmě Kästle k odbočce přes silnici k hale KOMFI
v délce 123,8 m
mikrotrubička v chránička HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál KOMFI v délce 77,3 m
HDPE 40/33 č. 671 od odbočky do areálu TS služby s.r.o. po vjezd do firmy Kästle v délce 309,6 m
mikro HDPE č. 655 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova - Křičkova k budově ČD v délce 66 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/32 č. 648 z areálu Mateřské školy po ulici Malá po č.p. 900 Křenkova v
délce 159,2 m
mikro HDPE 12/8 mm č. 1149 od budovy Malá č.p. 154 po vstup na ulici Malá u č.p. 302 v délce 36,9
m
HDPE 40/33 č. 641, č. 1341 od č.p. 732 Křenkova po křižovatku ulic Tyršova - Školní v délce 297 m
mikro HDPE 12/8 č. 587 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m
mikro HDPE 12/8 č. 645 od spojkoviště k č.p. 150 Křenkova v délce 115,3 m
mikro HDPE 12/8 č. 611 od sloupku před č.p. 147 po č.p. 1002 Tyršova v délce 61,8 m
mikro HDPE 12/8 č. 2080 ze sloupku po č.p. 144 Tyršova v délce 34,5 m
mikro HDPE 12/8 č. 628 od č.p. 144 Tyršova po křižovatku Školní - Tyršova v délce 43,7 m
chránička HDPE 40/33 č. 639 od spojkoviště přes silnici ke sloupu VO u č.p. 730 ul. Tyršova v délce
72,2 m
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chránička HDPE 40/33 č. 724 od sloupu VO u č.p. 730 ul Tyršova směrem ke kulturnímu domu v
délce 35,2 m
mikrotrubička HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce
90,9 m
mikro HDPE 10/8 mm č.1173 v HDPE 40/33 z Vratislavovo nám. 103 do OKOSu ul. Radnická v délce
154,1 m
mikro HDPE 12/8 č. KA3 od u křižovatky Tyršova-Žďárská po okos u Policie ČR v délce 40,7 m
mikro HDPE 12/8 č. 864 od okosu za Kazmírovým rybníkem do okosu u Mašterů ul. Německého v
délce 182,3 m
část mikro HDPE 12/8 č. 962 od okosu u Mašterů po č.p. 1190 ul. Německého v délce 48,4 m
HDPE 40/33 č. 1280 v mostku přes přítok Kazmírův rybník v délce 13,8 m
mikrotrubička 12/8 č. 1288 na ul. Smetanova od křižovatky s Malou ul. po křižovatku s ul. Drobného
v délce 116,5 m

- převod z majetku společnosti PODA a.s., IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava -
Moravská Ostrava, do majetku města, a to chráničky o celkové délce 2.593,60 m, a to:

mikro HDPE 12/8 mm z Městských lázní k bytovému domu na ul. Budovatelů 1482 v délce 340,1 m
mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická k č.p. 1495 ul. Hornická (v délce
236,3 m
mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 mm z okosu na ul. Hornická u č.p. 975 k č.p. 900 ul. Křenkova
v délce 110,8 m
mikro HDPE 12/8 mm od Drobného 540 k lampě VO u Křičkova 1010 v délce 161,6 m
HDPE 40/33 od č.p. Drobného 301 ke křižovatce Smetanova - Křičkova v délce 286,0 m
mikro HDPE 12/8 z byt. domu č.p. 856 do okosu ul. Malá u č.p. 856 v délce 20,9 m
mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 z OKOSu u č.p. 856 ul. Malá k č.p. 855 ul. Tyršova v délce 35,8
m
mikro HDPE 10/8 mm v HDPE 40/33 u č.p. 855 ul. Tyršova k č.p. 854 ul. Tyršova v délce 76,5 m
mikro HDPE 12/8 mm od Tyršova č.p. 854 do KD Tyršova č.p. 1001 v délce 336,7 m
mikro HDPE 12/8 od bývalého sloupu VO před č.p. 853 do kulturního domu Tyršova 1001 v délce
288,2 m
mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do kulturního domu Tyršova 1001 v délce 116,5 m
mikro HDPE 12/8 z červeného věžáku do lampy VO v délce 51,7 m
2 ks HDPE 40/33 z kulturního domu do spojkoviště v celkové délce 51,1 m
2 ks HDPE 12/8 na ulici Makovského směrem Radnická v celkové délce 430,4 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti PODA a.s.  IČ: 25816179, sídlem 28. října 1168/102, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava ve výši 40.920,- Kč.

II. Zastupitelstvo města schvaluje
 směnu liniové stavby - chrániček a nenasvíceného optického kabelu:
- převod z majetku města do majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591
01 Žďár nad Sázavou, a to části chrániček metropolitní sítě města Nové Město na Moravě - HejkalNet o
celkové délce 6.419,50 m, a to:
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mikro HDPE 12/8 č. 1572 na ul. Německého 294,5 m
mikro HDPE 12/8 č. 1573 na ul. Německého 254,9 m
mikro HDPE 12/8 č. 1574 na ul. Němcova 183,2 m
mikro HDPE 12/8 č. 1575 na ul. Němcova 335,4 m
mikro HDPE 12/8 č. 1578 na ul. Blažíčkova 364,5 m
mikro HDPE 12/8 č. 1576 na ul. Jamborova 209,1 m
mikro HDPE 12/8 č. 1577 na ul. Jamborova - Blažíčkova 335 m
mikro HDPE v HDPE 40/33 č. 176 okos u č.p. 1626 do okosu na p.č. 3915/3 290,4 m
mikro HDPE v HDPE 40/33 č. 178 okos na p.č. 3915/3 směr Penzion Vrchovina (Enpeka) 203,1 m
HDPE 40/33 č. 1277 v mostku na přítoku rybniku Kazmírák 13,8 m
mikro HDPE 14/10 č. 1503 okos na ul. Petrovice u skladu E.MONT 45,7 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1635 od rozvaděče v okružní křižovatce I/19 směr ulice Nečasova
garáže 77,6 m
mikro HDPE 10/8 č.1 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m
mikro HDPE 10/8 č.2 v Arotu 5 cm č. 1639 (vedoucího pod kruhovým objezdem) 121,9 m
mikro HDPE 14/10 č. 1509 od okosu u okruž. křižovatky I/19 po okos u skladu E.MONT 352,1 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 147 od č.p. 97 do rozvaděče na okr. křižovatce I/19 268,2 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1088 z č.p. 97 Vratislavovo náměstí do č.p. 12. v délce 90,9 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 1251 z MeU - směr budova č.p. 124 Vrat. Náměstí 225,3 m
mikro HDPE 14/10 č. AA1009 z budovy KD Tyršova č.p. 1001 do budovy II.ZŠ 169,7 m
mikro HDPE 12/8 č. 585 z č.p. 732 Křenkova do č.p. 731 Tyršova v délce 213,5 m
část mikro HDPE č. 1004 12/8 od okosu 1A na křižovatce ul. Tyršova - Žďárská po okos u Policie ČR
v délce 41,5 m
část mikro HDPE č. 1004 12/8 od okosu za Kazmírákem po okos u Mašterů, č.p. 187 182,3 m
mikro HDPE č. 963 z okosu od Mašterů č.p.187 po č.p. 1190 v délce 48,4 m
mikro HDPE 14/10 č. 182 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného - Křičkova 226,0 m
mikro HDPE 14/10 č. 186 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného - Masarykova 210,1 m
mikro HDPE 14/10 č. 201 od okosu u č.p. 301 po křižovatku Drobného - Smetanova před č.p. 538
80,7 m
mikro HDPE č. 656 12/8 mm od křižovatky ulic Smetanova - Křičkova k budově ČD v délce 66 m
mikro HDPE 12/8 č. 664 od č.p. 1352 po odbočku do areálu TS služby s.r.o. 23,0 m
mikro HDPE 12/8 č. 665 od č.p. 1352 po odbočku do areálu za TS službami s.r.o. 104,5 m
mikro HDPE 12/8 č. 666 od č.p. 1352 po odbočku do areálu autoservisu Trojan, pneu Komínek atd..
150,0 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE č. 670 od č.p. 1352 po odbočku do firmy Kästle 309,6 m
mikro HDPE v HDPE 32/27 č. 392 odbočka přes silnici směr areál Bismed 77,3 m
mikro HDPE 10/8 v HDPE 40/33 č. 673 od odbočky do firmy Kästle do Pohledce 729,0 m

- převod z majetku společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad
Sázavou, do majetku města, a to nenasvícený optický kabel o 4 vláknech mezi OKOSem u č.p. 1626 a
rozvaděčem sloupem veřejného osvětlení ul. Maršovice o celkové délce 730,00 m a chráničky o celkové
délce 4.772,00 m, a to:

mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u kolejí ul. Šípková do OKOSu č.p. 1626 celk. délka 1 171 m
mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do OKOSu u kolejí ul. Šípková v délce 780 m
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mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u kolejí na ul. Šípková do OKOSu v lokalitě Holubka (ul. Kárníkova) v
délce 879 m
mikro HDPE 10/8 mm z MeU k č.p. 720 ul. Žďárská 1 046 m
mikro HDPE 10/8 mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova - KD v délce 38,0 m
mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 144 ul. Tyršova do OKOSu u č.p. 853 Tyršova 280,0 m
mikro HDPE 10/8mm z OKOSu u č.p. 853 ul. Tyršova do přístvby 1.ZŠ v délce 58,0 m
mikro HDPE 10/8mm od č.p. 900 ul. Křenkova do Hornická č.p. 1485 (Městské lázně) 305,0 m
chránička přes ulici Hornická od OKOSu u č.p. 975 ul. Hornická před autosalon Hudec 15,0 m
mikro HDPE 10/8mm z č.p. 301 k č.p. 1010/1011 ul. Křičkova 200 m

s finančním doplatkem ze strany společnosti SATT a.s., IČ: 60749105, sídlem Okružní 1889/11, 591 01
Žďár nad Sázavou ve výši 367.000,- Kč.

III. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města a v době jeho nepřítomnosti místostarosty města, podpisem konečné podoby
směnných smluv.

Michal Šmarda
 starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Radka Šoustarová

Vyjádření: Schválení směny chrániček doporučila na své 39. schůzi, dne 12.4.2021
rada města.
Návrh směny chrániček mezi městem fy Podou a.s. a fy SATT a.s.
projednala na svém jednání dne 18.2.2021 Komise ICT a Smart City a
doporučila po splnění zákonných povinností (zveřejnění záměru na
úřední desce města) směnu schválit. 
oddělení informatiky - doporučuje předložený návrh směny

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Oddělení informatiky je správce Metropolitní sítě města Nové Město na
Moravě - HejkalNet. Tato síť je budována od roku 1999. Prostřednictvím
této sítě byly postupně připojeny k síti internet všechny organizace
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města, dále organizace kraje Vysočina, složky IZS a různé body na území
města pro připojení Městského dohledového kamerového systému a další
budovy města. V roce 2019 byly v Domě s pečovatelskou službou zřízeny
optické rozvody tzv. FTTH, kde město na základě nájemní smlouvy
umožňuje poskytovatelům sítě internet připojit si v tomto objektu své
klienty. Síť od této doby je budována jako otevřená tj. můžeme připojit
jakéhokoli poskytovatele sítě internet.  
Prostřednictví metropolitní sítě v současnosti jsou zřizovány přístupové
systémy do bytových domů města, ale ne do všech má město vlastní
optiku.
Možnost získání vlastní optiky do dalších objektů města nabízí směna
chrániček mezi městem a současnými poskytovateli na území města,
proto došlo k vytipování chrániček mezi městem a stávajícími
poskytovateli na území města. Možnou směnou těchto chrániček by
mělo dojít k zokruhování optických rozvodů tak, aby
bylo zminimalizováno riziko výpadku některé z našich organizací.
Všechny organizace města dnes mají své servery a data na robustním
hardwaru města v serverovně MeU. 
Navrhované směny umožní i připojení některých dalších organizací města
po vlastních optických rozvodech, připojit další bytové domy města a
možnost tak zavést přístupový systém do bytových domů a pomocí tzv.
FTTH poskytnout možnost do těchto objektu připojit jakéhokoli
poskytovatele. Vyhneme se tak problematice opětovného budování
optických rozvodů každého z poskytovatelů.
V obou navrhovaných směnách město do svého majetku přijímá méně
chrániček než převede, proto je ze strany oddělení IT navrhován
doplatek za "přebývající" metry ve výši 400,- Kč / 1 m chráničky. 
V případě firmy PODA a.s. bude tento doplatek činit 40.920,- Kč a v
případě firmy SATT a.s. bude tento doplatek činit 367.000,- Kč. 
Záměry směnit část chrániček metropolitní sítě města HejkalNet byly
zveřejněny v terminu od 17.3.2021 do 8.4.2021. 

Materiál obsahuje: Příloha - důvodová zpráva (Neveřejná) 
 Příloha - žádost o směnu PODA (Neveřejná) 

 Příloha - Návrh směnné smlouvy - PODA (Veřejná) 
 Příloha - žádost o směnu SATT (Neveřejná) 

 Příloha - Návrh směnné smlouvy - SATT (Veřejná) 
 

Materiál projednán:

Přizváni:
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