Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích v platném znění.
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Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.07.2015
Umístění stavby části protihlukové stěny
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - situace
B - smlouva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Jana Viktorinová - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 25. 6. 2015 informoval Ing. Kazimír Horák ze Správy železniční a dopravní cesty, státní
organizace (dále „SŽDC“) OMP o skutečnosti, že při budování protihlukové stěny v ul. Pod Vinohrady
2
v Kuřimi, došlo nedopatřením k dotčení pozemku p. č. 2382/1 k. ú. Kuřim v rozsahu 4,2 m .
Délka stěny na pozemku města je 7,5 m (měřeno na ose stěny). Nejdelší vzdálenost osy stěny od
hranice městského pozemku je 30 cm (bez spodního soklu, ten má celkovou šířku 56 cm, tj. 28 cm na
každou stranu od osy stěny).
Pan Horák požádal o dodatečný souhlas se stavbou z důvodu, že bez souhlasu vlastníka dotčeného
pozemku - města, není SŽDC schopno stavbu protihlukové stěny zkolaudovat.
OMP doporučuje se SŽDC uzavřít Smlouvu o umístění a provedení stavby dle stavebního zákona,
jejímž předmětem je právo stavebníka stavbu postavit a závazek stavebníka stavbu udržovat.
V souvislosti s tímto drobným zásahem OMP připomíná další nevyřízenou záležitost obdobného
charakteru se SŽDC. Někdy v letech 2000-2002 realizovalo město rekonstrukci komunikace ul. Dr.
Vališe. V rámci této akce došlo k zásahu do pozemku p. č. 1199 k. ú. Kuřim, vlastník České dráhy,
2
státní organizace a to v rozsahu 149 m . Vzhledem ke skutečnosti, že tehdy údajně nebyla ze strany
vlastníka vůle dotčené pozemky městu odprodat, došlo k uzavření NS č. 159/2, která ve znění
dodatků platí dosud. Celkové roční nájemné činí 1.341 Kč.
OMP vyzval pana Horáka se SŽDC, která se stala novým vlastníkem dotčeného pozemku k narovnání
obou záležitostí. Pan Horák se vyjádřil ve smyslu, že směna nebo odprodej pozemků je na SŽDC
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záležitostí spíše tzv. “na roky“, že se pokusí záležitost maximálně uspíšit, ale je třeba tuto záležitost
řešit samostatně.

Návrh na usnesení:
RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku p. č. 2382/1 k. ú.
Kuřim ve věci umístění části protihlukové stěny se Správou železniční a dopravní cesty, státní
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234.
Termín plnění: 30. 10. 2015 (OMP)
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Smlouva o umístění a provedení stavby
uzavřená dle § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
zastoupený panem starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským,
(dále jen „vlastník“)
a
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70 99 42 34
DIČ: CZ70994234
zastoupená Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem Stavební správy východ
adresa pro doručování
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „stavebník“)

I.
1.

Město Kuřim je vlastníkem pozemku p.č. 2383/1 k.ú. Kuřim.

II.
1.

Stavebník realizoval v ul. Pod Vinohrady stavbu protihlukové stěny, kterou zasáhl do
pozemku p.č. 2383/1 k.ú. Kuřim, v rozsahu dle Přílohy č. 1 k této smlouvě.

III.
1.

Město Kuřim jako vlastník pozemku p.č. 2383/1 k.ú. Kuřim (dále jen „pozemek“)
souhlasí
se stavbou části protihlukové stěny na pozemku p.č. 2383/1 k.ú. Kuřim, v rozsahu dle
Přílohy č. 1 k této smlouvě.

2.

Stavebník se zavazuje stavbu na vlastní náklady udržovat a opravovat na své náklady.
IV.

1.

Veškeré změny a doplňky obsahu této smlouvy lze činit výhradně formou písemného
číslovaného dodatku, oboustranně potvrzeného smluvními stranami.

2.

Uzavření této smlouvy o právu provést stavbu bylo schváleno na schůzi Rady Města
Kuřim konané dne
2015, usnesení č.
.

3.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že odpovídá
jejich pravé a svobodné vůli, byla uzavřena dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek.

5.

Smlouva je vystavena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou z nich.

V Kuřimi dne .....................................

_________________________________
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta Města Kuřim

V Olomouci dne ......................................

_________________________________
Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ

