NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ
PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI PROJEKTU
„MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) – KARLOVARSKÁ“
Plzeňský kraj a statutární město Plzeň uzavírají tuto dohodu o partnerství s cílem společně
realizovat projekt „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská“ (dále jen
„projekt“). Dohoda o partnerství navazuje na spolupráci partnerů při realizaci projektu
„Městský okruh, Domažlická – Křimická (Chebská)“, který bude jako první etapa
plánovaného komplexního dopravního propojení severní a jižní části Plzeňské aglomerace
dokončen v průběhu roku 2014. Pokračování této spolupráce by mělo přinést dokončení
dopravní stavby se zásadním významem pro funkčnost silniční sítě Plzeňského kraje i řešení
dopravních problémů města Plzně.
Oba partneři se dohodli na následujících podmínkách spolupráce:
I.

II.

III.

IV.

V.

Oba partneři předpokládají realizaci projektu jako výstavbu silnice II. třídy za
předpokladu, že pro tento účel bude zajištěno většinové financování z prostředků
strukturálních fondů Evropské unie, případně národních dotačních programů, a to
ve výhledu do roku 2020.
Oba partneři se zavazují, že vyvinou maximální úsilí, které je možné od nich
spravedlivě požadovat, aby na realizaci projektu získali finanční prostředky ze
zdrojů uvedených v předchozím bodě
Plzeňský kraj si je vědom své nezastupitelné role při získání většinového
financování z prostředků strukturálních fondů Evropské unie a vyvine maximální
úsilí k jejich zajištění.
Pro účely koordinace technické spolupráce obou partnerů při přípravě a realizaci
projektu bude ustaven Řídící výbor projektu a Pracovní skupina projektu, ve které
budou poměrně zastoupeni oba partneři. Úkolem těchto skupin bude připravit
návrh Koordinační smlouvy o přípravě a realizaci projektu, a to v termínu do 31. 7.
2014. Podpis Koordinační smlouvy je předpokládán v 09/2014. Obsahem
Koordinační smlouvy bude především:
 Vyvážené stanovení povinnosti partnerů při přípravě a podání žádosti
o finanční podporu projektu dle stupně rozpracovanosti dotačních
podmínek příslušných operačních programů.
 Rozdělení majetkové a investiční odpovědnosti partnerů za jednotlivé
části projektu – na úrovni rozdělení položek ve výkazu výměr.
 Stanovení podmínek spojených s finančním vypořádáním mezi
partnery (zejména otázky týkající se nákladů na výkupy dotčených
pozemků).
 Způsob zajištění a provedení zadávacího řízení pro výběr dodavatele
stavby a pro zajištění dalších souvisejících služeb a dodávek.
 Časový harmonogram realizace projektu.
V rámci technické přípravy projektu garantuje Město Plzeň, že dosavadní procesní
přípravy projektu jsou bez právních a věcných vad, především proces posouzení
vlivu projektu na životní prostředí (EIA) a proces přípravy dokumentace pro
stavební povolení. Dále Město Plzeň prohlašuje, že na realizaci projektu bylo dne
10. 3. 2011 vydáno územní rozhodnutí.

VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Město Plzeň poskytne Plzeňskému kraji kompletní dokumentaci pro území
rozhodnutí (včetně záborového elaborátu).
Město Plzeň se zavazuje, že nejpozději do 15. 6. 2014 bude zpracována projektová
dokumentace DSP a bude bezodkladně předána Plzeňskému kraji pro potřeby
Řídícího výboru a Pracovní skupiny.
Vedle zajištění disponibilních finančních prostředků ve výhledu do roku 2020 je
rozhodující podmínkou úspěšné realizace projektu řádné vypořádání
majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Město Plzeň bude odpovědné za
zajištění výkupu pozemků potřebných pro vydání stavebního povolení a realizaci
projektu s tím, že proces výkupu pozemků zahájí bezprostředně po uzavření této
dohody o partnerství.
Partneři se dohodli na následujícím předpokladu rámcového harmonogramu
spolupráce při přípravě a realizaci projektu:
1) Město Plzeň bude činit všechny faktické a právní kroky k tomu, aby
se stalo vlastníkem všech dotčených pozemků nejpozději do 31. 12.
2017
2) Město Plzeň zajistí všechny nutné a potřebné kroky k tomu, aby
nejpozději do 30. 6. 2018 nabylo právní moci stavební povolení na
realizaci projektu
3) Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude dle
podmínek Koordinační smlouvy zpracována nejpozději do 31. 12.
2018
4) Zadávací řízení na výběr dodavatele stavby dle podmínek
Koordinační smlouvy bude realizováno nejpozději do 30. 6. 2019
5) Stavba bude realizována v období 07/2019 – 09/2022
Oba partneři se zavazují se vzájemně pravidelně informovat o postupu na přípravě
projektu dle této dohody.
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