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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 29          dne 09.05.2018               OISM291804Z 

Záměr budoucího předání stavby Jihočeskému kraji 

 

Právní rámec:   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

                         § 39 odst. 1; § 41 

                                                                                             

Předkladatel:                 Mgr. Martin Třeštík                            ……….…..………….                                         

 

Zpracovatel:                  Jaroslava Procházková, 02.05.2018    ……………………… 

                                                                                 

Vztah k rozpočtu:          bez dopadu na rozpočet 

 

Souhlas vedoucího zaměstnance OISM:  Bc. David Lukeš       ……………………… 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska 

vyhlašuje záměr budoucího předání stavby Rozšíření zastávkových pruhů na silnici III/10543 

v rámci akce „Stavební úpravy chodníků podél silnice III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova, 

2. etapa 

2. Důvodová zpráva 

RMM schválila dne 07.06.2017 usnesením č. 237/17 a dne 18.10.2017 usnesením č. 394/17 

Smlouvy o právu provést stavbu mezi Jihočeským krajem a městem Milevskem v souvislosti 

se stavebním řízením a přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu 

dopravní infrastruktury na projekt „Stavební úpravy chodníků s bezbariérovým řešením a 

nasvětlením přechodů v ulici Nádražní a Sažinova. 

Předmětná stavba se v některých částech dotýká pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje. 

V místech chodníků a přechodů budou tyto části pozemků po dokončení stavby převedeny do 

vlastnictví města a náklady na stavbu v těchto částech mohou být tak zahrnuty do způsobilých 

nákladů projektu. V místech autobusových zálivů bude stavba po jejím dokončení předána 

bezúplatně vlastníku pozemní komunikace. Protože stavba „Rozšíření zastávkových pruhů na 

silnici III/10543“ nezůstane ve vlastnictví města, nemohou být náklady na tuto část projektu 

uplatňovány jako způsobilé výdaje a nemohou na ně být uplatněny dotační prostředky. Na tyto 

části požaduje vlastník pozemků uzavřít Smlouvu o budoucí dohodě o převzetí stavby. 

RMM doporučila dne 02.05.2018 usnesením č. 149/18 vyhlásit záměr budoucího předání 

stavby Rozšíření zastávkových pruhů na silnici III/10543 v rámci akce „Stavební úpravy 

chodníků podél silnice III/10543 v ulici Nádražní a Sažinova, 2. etapa. 
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