Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 037
Datum konání ZMP: 8. 4. 2010

Označení návrhu usnesení: ŘTÚ + OI/1

č. 131

I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci plánované přestavby mostu generála Pattona a návrhu k uzavření
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi ŘSD ČR a městem Plzeň o bezúplatném převodu
budoucího tramvajového mostu do majetku města Plzně.
II.

Schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převedení vlastnického práva na město
Plzeň k rekonstruované části mostu generála Pattona v Plzni (samostatný tramvajový most
přes řeku Mži) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ
65993390, za těchto podmínek:
a) do 180 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu mostu generála Pattona
dojde k uzavření smlouvy o bezúplatném převedení vlastnického práva k rekonstruované
části mostu ev.č. 20-036/1 generála Pattona v Plzni, která bude tvořit samostatný
tramvajový most přes řeku Mži,
b) pro výstavbu nových mostů (postupné podélné ubourávání pásů stávajícího mostu a na
uvolněných místech stavba mostů nových) je nutné zajistit převedení pěší dopravy mimo
stávající most po dobu cca 1,5 roku. Pro tento účel se město Plzeň zavazuje k výstavbě
lávky přes Tyršovu ulici (provizorní nebo definitivní, s předpokládaným využitím
stávající lávky přes řeku Mži) s tím, že lávka musí být uvedena do provozu před
zahájením rekonstrukce mostu generála Pattona. Pro tuto lávku zajistí město i
projektovou přípravu a vydání příslušných povolení. K zahájení rekonstrukce mostu
generála Pattona dojde nejdříve v roce 2013,
c) ŘSD zajistí svými prostředky veškerou projektovou přípravu, výběr zhotovitele a
realizaci nových mostů vč. tramvajového mostu,
d) opravy a údržba nových konstrukcí bude zajištěna takto:
- ŘSD zajistí budoucí údržbu a opravy mostů silničních,
- město Plzeň zajistí budoucí údržbu a opravy mostu tramvajového,
- ŘSD zajistí budoucí údržbu spodní stavby pod mosty silničními i tramvajovým s tím,
že město Plzeň uhradí 30 % účelně vynaložených nákladů,
- ŘSD zajistí budoucí opravy poruch spodní stavby pod mosty silničními,
- město Plzeň zajistí budoucí opravy poruch spodní stavby pod mostem tramvajovým.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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Ukládá

Radě města Plzně
zajistit uzavření smlouvy s ŘSD ČR ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2010
Zodpovídá: Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Ing. Pavel R ö d l
primátor města Plzně

Rund
Kozohorský
Kaucký
Hasmanová

JUDr. Marcela K r e j s o v á
náměstkyně primátora
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