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Schválení smlouvy o spolupráci mezi SŽDC s.o. a Městem Plzeň – realizace
společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci přípravy investiční akce a návrhu k uzavření smlouvy o spolupráci
mezi SŽDC s.o. a Městem Plzeň, jejímž cílem je koordinace činností při realizaci společné
stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“.
II.

Schvaluj e

1. Uzavření smlouvy o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty státní organizace, se
sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, jejímž cílem je
koordinace činností při realizaci společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk
domažlické trati“, za těchto podmínek:
a) předmětem stavby bude mimo jiné i stavební úprava Domažlické ulice, okolních
místních komunikací a dalších objektů, které jsou a budou ve vlastnictví města Plzně.
Tyto objekty bude hradit město Plzeň:
− Břeňkova ulice – úprava vozovky a veřejného osvětlení,
− ulice Domažlická, Na Pile, Na Výspě, přeložka Domažlická – vozovky místních
komunikací, chodníky, cyklistické pruhy, účelové komunikace a napojení
nemovitostí, veřejné osvětlení,
− přeložka Zátišského sběrače – podíl připadající na zkapacitnění,
− Domažlická ul., trakční trolejbusové vedení,
− Emingerova ul., napojení 7. brány – chodníky, veřejné osvětlení, odvodnění,
posílení kanalizační shybky.
b) společně bude financován objekt dopravně-inženýrská opatření po dobu stavby
(v poměru stavebních nákladů),
c) město Plzeň bude z vlastního rozpočtu realizovat stavební objekty v celkovém rozsahu
orientačních nákladů stanovených projektantem 64,52 mil. Kč bez DPH. Všechny
definitivní stavební objekty hrazené městem Plzeň budou v majetku města Plzně.
Stavba má být realizována v letech 2017 – 2018,
d) město se bude podílet na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby – projekt objektů hrazených městem s předpokládanou cenou 2 mil.
Kč v roce 2015,
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e) další výdaje města představuje podíl na pořízení autorského dozoru, stavebního dozoru a
koordinátora bezpečnosti práce. Velikost podílu města odpovídá poměru stavebních
nákladů.
2. Účast města Plzně zastoupeného Odborem investic MMP na územním řízení, při němž
budou Statutární město Plzeň a SŽDC s.o. vystupovat jako spoluinvestoři stavby „Uzel
Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“ (případně společná žádost o změnu územního
rozhodnutí na stavbu „Uzel Plzeň“, v rámci níž byla stavba Přesmyku domažlické trati
umístěna).
III.

U kl ád á

Radě města Plzně
1. Zajistit uzavření smlouvy se SŽDC s.o. ve smyslu bodu II. tohoto usnesení.
2. Uplatnit prostředky na projektovou přípravu (ve výši podílu města) do plánu OI MMP na
rok 2015.
Termín: 31. 12. 2014

Zodpovídá:

Zprávu předkládá:

Ing. M. Šimák, náměstek primátora

Zprávu zpracoval dne:

Ing. O. Vohradský, SVSMP, 6.5.2014

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. M. Šimák, nám. primátora

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. P. Šindelářem, nám. primátora

Ing. Šimák
Ing. Kozohorský
Ing. Kaucký

M. Zrzaveckým, nám. primátora
Ing. J. Kozohorským, ředitelem TÚ

souhlasí

Ing. Hanou Kuglerovou, řed. EÚ

souhlasí

Ing. E. Kauckým, ved. OI MMP

souhlasí

Ing. M. Sterlym, řed. SVSMP

souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Projednáno v RMP:
dne: 3. 6. 2014 – usn. č.: ………..
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