Memorandum o spolupráci
při přípravě a realizaci stavby
„Rekonstrukce silnice II/386 od nám. Osvobození po křižovatku se silnicí I/43“
Jihomoravský kraj,
vlastník silnice II/386
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČ 708 88 337
zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem
a
Město Kuřim,
se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ 00281964
zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
starostou
jako zúčastněné Strany, vedeny snahou o zlepšení dopravní situace ve městě Kuřimi, vyjadřují tímto
záměr společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/386 od nám.
Osvobození po křižovatku se silnicí I/43" uzavírají toto Memorandum.
Čl. I.
Předmět memoranda
Předmětem memoranda je stavba „Rekonstrukce silnice II/386 od nám. Osvobození po křižovatku se
silnicí I/43“ (dále též jen Stavba), která bude společnou stavbou zúčastněných Stran jako dvou investorů.
Investicí Jihomoravského kraje bude rekonstrukce silnice II/386. Investicí Města Kuřimi budou
související místní komunikace, parkovací místa, zelené plochy, veřejné osvětlení, chodníky. Investice do
vyvolaných přeložek inženýrských sítí budou rozděleny až na základě podrobnější projektové
dokumentace.
Východiskem technického řešení Stavby je návrh investičního záměru zpracovaný projekční kanceláří
IKA Brno s.r.o. v roku 2012 pro úsek silnice II/386 od křižovatky se silnicí II/385 po okružní křižovatku
u Wellness pořízený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje a
studie „Blanenská – úpravy komunikace II/386“, kterou zpracovala projekční kancelář knesl kynčl
architekti s.r.o. pro sdružení podnikatelů podél této komunikace.
Stavba bude rozdělena na tři úseky:
1) přeložka komunikace II/386 v prostoru nám. Osvobození
2) úprava komunikace včetně okolního veřejného prostoru v úseku nám. Osvobození – kruhová
křižovatka u Wellness Kuřim
3) oprava komunikace v ulici Blanenská od Wellness Kuřim po I/43
Čl. II.
Předpokládaný postup
Zúčastněné Strany směřují k tomu, aby správní povolování Stavby probíhalo v souladu se zákonem č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Přitom se Strany
memoranda dohodly, že:
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1. Jihomoravský kraj zajistí:
a) zpracování investičního záměru Stavby
b) výběrové řízení na zhotovitele Stavby po nabytí právní moci společného povolení
c) financování a realizaci svých částí Stavby
d) převzetí realizovaných svých částí Stavby
e) kolaudaci svých částí Stavby
f) spolufinancování pořízení dokumentace pro společné územní a stavební řízení ve výši 50 %
její ceny.
2. Město Kuřim zajistí:
a) zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení Stavby
b) společné povolení Stavby vč. všech souvisejících potřebných správních aktů
c) převedení investorství částí Stavby, které mají být financovány Jihomoravským krajem, na
Jihomoravský kraj
d) práva k pozemkům potřebná pro realizaci Stavby
e) financování a realizaci svých částí Stavby
f) převzetí realizovaných svých částí Stavby
g) kolaudaci svých částí Stavby
h) bezúplatné převedení vlastnictví k pozemkům pod realizovanou přeložkou silnice II/386
nacházejícím se ve vlastnictví města Kuřim na Jihomoravský kraj.
Některé úkony Jihomoravského kraje podle tohoto memoranda budou zajišťovány prostřednictvím
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Uzavření memoranda schválila Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své ……. schůzi konané
dne ……. usnesením č. ………. .
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Uzavření memoranda schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi na svém …….. zasedání dne ………
usnesením č. ……
Za Jihomoravský kraj
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

Za Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

V Brně
dne…………………

……………………..

V Kuřimi
dne…………………

………………………
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