Zápis z Komise pro dopravu Rady města Plzně

Číslo zasedání 2
Datum konání

31. března 2014

Místo konání

MMP, nám. Republiky 1, zasedací místnost č. 31

Zapisovatel

Milada Schnebergerová

Prezence
Přítomni

Ing. Stanislav Kopáček, Josef Froněk, Ing. Vladimír Tichý, Ing. Petr
Náhlík, Hana Maroušková, Stanislav Vild, Adam Berka, Miroslav
Klas, Ing. Zdeněk Pilík, Václav Němeček,

Omluveni

Ing. Víznerová Petra, Ph.D., Martin Pytlík, Ing. Antonín Diviš,
Miroslav Kesl, Ing. Pavel Podaný,

Hosté

Ing. Kroupa Vlastimil, Ing. Vohradský Ondřej, p. Čechura, Ing. Lacyk,
Ing. Raška, Ing. Strobach

Program
1. Zahájení, schválení programu
2a) Přehled staveb v historickém jádru města Plzně v roce 2014 - 2015
2. Vytvoření koordinační skupiny pro realizaci staveb v historickém jádru v r. 2014
3. Smlouva o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Plzeň – realizace společné stavby
„I/20 Plzeň, Most Generála Pattona“
4. Postupné kroky k dopravnímu zklidnění a oživení historického jádra
5. Různé
6. Závěr

Usnesení
Číslo
66/12

Typ
B

Text
I.

Bere n a vě do m í

Důvodovou zprávu ve věci plánované přestavby mostu generála Pattona a návrhu
k uzavření smlouvy o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Plzeň, jejímž cílem je
koordinace činností při realizaci společné stavby „I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA
PATTONA“.

D

II. Doporučuje RMP:
1. souhlasit se zrušením
a) bodu II.2 usnesení ZMP č. 345 z 26.6.2008
b) usnesení ZMP č. 131 z 8.4.2010
2. souhlasit s:
a) uzavřením smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ
65993390, jejímž cílem je koordinace činností při realizaci společné stavby
„I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA PATTONA“, za těchto podmínek:
Předmětem stavby bude nejenom vlastní most, ale i úpravy na předmostích a
některé objekty, které budou ve vlastnictví města Plzně.
− úprava chodníků na předmostích,
− veřejné osvětlení na mostě, předmostích a pod mostem,
− definitivní a provizorní tramvajová trať vč. trakčního vedení,
− přeložka trakčních kabelů,
Společně budou financovány objekty:
− rozšíření komunikace na předmostích,
− rekonstrukce mostu,
− dopravně-inž enýrská opatření.
Město Plzeň bude z vlastního rozpočtu realizovat stavební objekty v celkovém
rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem 29,87 mil. Kč bez
DPH.
Další výdaje města představuje podíl na pořízení projektové dokumentace pro
provedení stavby, autorského dozoru, stavebního dozoru a koordinátora
bezpečnosti práce. Velikost podílu města odpovídá poměru stavebních
nákladů.
Stavba má být realizována v letech 2016 – 2018. Všechny definitivní stavební
objekty hrazené městem Plzeň se stanou majetkem města Plzně. Konkrétní
způsob úhrady včetně účasti města na veřejné soutěži na zhotovitele stavby
bude ujednán před zahájením zadávacího řízení.
b) s termínem zahájení rekonstrukce mostu nejdříve ve 4. čtvrtletí roku 2015.

Komise svým hlasováním doporučila RMP schválit toto usnesení.

B - bere na vědomí, U - ukládá, J - jmenuje, S - souhlasí, D - doporučuje

