
Město Český Brod 

TISK  č.  18 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Souhlas s realizací projektu Úsekové měření a měření okamžité rychlosti na 
silnici I/12, k.ú. Český Brod 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Petr Kostkan,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Hana Dočkalová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města souhlasí: 
 

 - s realizací akce Úsekové měření a měření okamžité rychlosti na silnici I/12, k.ú. 
Český Brod. 
 
Důvodová zpráva: 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Na 10. řádném jednání RM, konaném 13. 5. 2019, RM rozhodla o pořízení projektové 
dokumentace na měření úsekové i okamžité rychlosti na silnici I/12 v k.ú. Český 
Brod. Na základě tohoto rozhodnutí odbor rozvoje zajistil projektovou dokumentaci 
včetně všech smluv o smlouvách budoucích na zřízení služebností a včetně smluv s 
ČEZ o zřízení odběrných míst elektrické energie. V tuto chvíli je dokumentace 
připravena k vyhlášení VZ. 
Rada města na 22. řádném jednání souhlasila usnesením č. 361/2020 ze dne 
02.09.2020 s přípravou veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektu Úsekové 
měření na silnici I/12 k.ú. Český Brod za podmínky odsouhlasení realizace akce 
Zastupitelstvem města. V rozpočtu města na letošní rok nejsou plánovány finanční 
prostředky pro realizaci této akce. 
Předpokládané náklady na realizaci tohoto projektu činí cca 2.650.000 Kč s DPH. Z 
toho náklady na zřízení přípojek pro vytvoření odběrných míst činí cca 600.000 Kč s 
DPH. Zřízení odběrných míst připojením do sítě ČEZ je třeba provést dle smlouvy s 
ČEZ do 15. 12. 2020, jinak je třeba požádat o prodloužení termínu připojení. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Odbor rozvoje doporučuje souhlasit s realizací projektu.  
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Náklady na realizaci projektu ve výši 2.650.000 Kč budou zařazeny do rozpočtu 
města na rok 2021. 
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4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
6.1.1. Dopravní bezpečnost, Zajistit dodržování maximální povolené rychlosti vozidel 
v obci.    
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

 

 
 


