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Memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci 

na přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka Třebíč – Vladislav – Náměšť nad Oslavou“ 

Strany memoranda 

1. Město Třebíč 

se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

IČ: 00290629 

zastoupené, Mgr. Pavlem Pacalem, starostou 

(dále jen „partner 1“) 

a 

2. Městys Vladislav 

se sídlem Vladislav 76, 675 01 Vladislav 

IČ: 00290661 

zastoupený Janem Havlenou, starostou 

(dále jen „partner 2“) 

a 

3. Město Náměšť nad Oslavou 

se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ: 00289965 

zastoupené Vladimírem Měrkou, starostou 

(dále jen „partner 3“) 

a 

4. Obec Číměř 

se sídlem Číměř 50, 675 01 Vladislav 

IČ: 00376817 

zastoupená Lenkou Hůlkovou, starostkou 

(dále jen „partner 4“) 

a 

5. Obec Koněšín 

se sídlem Koněšín 145, 675 02 Koněšín 

IČ: 0377732 

zastoupená Bc. Jiřím Chalupou, starostou 

(dále jen „partner 5“) 

a 

6. Obec Okarec 

se sídlem Okarec 35, 675 02 Koněšín 

IČ: 00378283 

zastoupená Jitkou Havránkovou, starostkou 

(dále jen „partner 6“) 
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a 

7. Obec Sedlec 

se sídlem Sedlec 96, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ: 00378585 

zastoupená Ing. Pavlem Petrákem, starostou 

(dále jen „partner 7“) 

a 

8. Obec Studenec 

se sídlem Studenec 160, 675 02 Koněšín 

IČ: 00290513 

zastoupená Jiřím Tomeškem, starostou 

(dále jen „partner 8“) 

a 

9. Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou 

se sídlem Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ: 00599174 

zastoupená Aloisem Kopuletým, starostou 

(dále jen „partner 9“) 

a 

10. Hana Žáková 

dat. nar.: 11. 11. 1968 

kontaktní adresa: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1 

senátorka za obvod č. 53 Třebíč 

(dále jen „partner 10“) 

a 

 

11. Regio 2020, z. s. 

sídlem Nad Splavem 1037, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ: 013 98 628 

zastoupená Bc. Alešem Kratinou, předsedou 

(dále jen „partner 11“) 

 

(partner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 dále společně také jako „partneři“) 
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I. 

Preambule 

1. Partneři se shodují na významu stavby „Cyklostezka Třebíč – Vladislav – Náměšť nad Oslavou“ (dále 

jen „cyklostezka“). 

2. Cílem partnerství je vytváření synergického efektu při rozvíjení projektu „Cyklostezka Třebíč – 

Vladislav – Náměšť nad Oslavou“ (dále jen „projekt“) pro obyvatele města Třebíč, městyse 

Vladislav, města Náměšť nad Oslavou a obcí Číměř, Koněšín, Okarec, Sedlec, Studenec, Vícenice u 

Náměště nad Oslavou, ale i pro další uživatele cyklistické a pěší dopravy. 

II.  

Účel memoranda 

1. Účelem memoranda je rámcově konkretizovat činnosti jednotlivých partnerů memoranda vedoucích 

k přípravě a realizaci cyklostezky. 

III. 

Způsob a struktura spolupráce 

1. Partneři memoranda konstatují, že: 

▪ bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v úseku Třebíč – 

Vladislav, 

▪ bude zpracována vyhledávací studie jako podklad pro následné územní řízení a stavební povolení 

v úseku Vladislav – Náměšť nad Oslavou. 

2. Partneři memoranda předpokládají následující postup přípravy a následné realizace cyklostezky: 

▪ zadání studie/projektové dokumentace pro územní rozhodnutí/stavební řízení, 

▪ zajištění majetkoprávní přípravy stavby, 

▪ zajištění všech potřebných správních rozhodnutí, 

▪ zpracování potřebných dokumentací pro zadání zakázky na výběr zhotovitele, 

▪ zadání veřejné zakázky, výběr zhotovitele stavby a zajištění všech činností podle platných právních 

předpisů, 

▪ realizace stavby, 

▪ zajištění všech potřebných správních rozhodnutí pro předčasné i definitivní užívání a provoz 

stavby, 

▪ převzetí stavebních objektů do vlastnictví a správy, 

přičemž každý z partnerů 1 až 9 bude mít na starosti přípravu úseku cyklostezky vedoucí v jeho 

katastru. Partneři 10 a 11 budou ve výše uvedeném postupu poskytovat součinnost. 

3. Partnerská role partnerů 1 a 2 v rámci přípravy projektu: 

▪ zajistit výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí pro dílčí část projektu 

(úsek Třebíč – Vladislav), a to na katastrech partnera 1 a 2, 
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▪ zajistit vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí pro dílčí část projektu (úsek Třebíč – 

Vladislav), 

▪ prověřit možnost čerpání finanční podpory ze SFDI. 

4. Partnerská role partnerů 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 v rámci přípravy projektu: 

▪ zajistit výběrové řízení na zpracovatele vyhledávací studie pro dílčí část projektu (úsek Vladislav – 

Náměšť nad Oslavou), a to na katastrech partnerů 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, 

▪ zajistit vyhotovení vyhledávací studie pro dílčí část projektu (úsek Vladislav – Náměšť nad 

Oslavou), 

▪ prověřit možnost čerpání finanční podpory ze SFDI. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Všichni partneři tohoto memoranda vyjadřují vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených 

tímto memorandem způsobem uvedeným v čl. III. tohoto memoranda. 

2. Toto memorandum nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí partner 1. 

3. Každý z partnerů je oprávněn od memoranda odstoupit na základě písemného oznámení 

doručeného všem ostatním partnerům. Odstoupení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení poslednímu z partnerů. 

4. Toto memorandum je možno měnit pouze písemně a se souhlasem všech jedenácti (11) partnerů. 

5. Partneři si jsou vědomi, že jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

6. Partneři memoranda prohlašují, že je jim obsah tohoto memoranda dobře znám v celém rozsahu, je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

7. Toto memorandum nezakládá právo žádného z partnerů na finanční či hmotné plnění od ostatních 

smluvních partnerů. 

8. Toto memorandum je vyhotoveno v 11 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každý 

z partnerů obdrží každý po jednom (1) výtisku. 

9. O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo města Třebíče usnesením č. 19/3/ZM/2019 

ze dne 20. 6. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo městyse Vladislav usnesením č. 4/2018-2022 

ze dne 10. 4. 2019.  

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo města Náměšť nad Oslavou na svém zasedání 

č. 4/2019 usnesením č. 2.8 ze dne 27. 5. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Číměř usnesením č. II. ze dne 25. 4. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Koněšín usnesením č. 4/3/2019 ze dne 

29. 3. 2019. 
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O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Okarec usnesením ze dne 20. 5. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Sedlec usnesením č. 16/2/2019 ze dne 

26. 3. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Studenec usnesením č. 03/38 ze dne 26. 

3. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo obce Vícenice u Náměště nad Oslavou 

usnesením č. 03/05/2019 ze dne 28. 3. 2019. 

O přistoupení k memorandu rozhodla členské schůze spolku Regio 2020, s. z. usnesením ze zasedání 

členů spolku ze dne 16. 2. 2019. 

V ................................... dne ....................... V ................................... dne ....................... 

...................................................................... ...................................................................... 
město Třebíč 
Mgr. Pavel Pacal, starosta 

městys Vladislav 
Jan Havlena, starosta 

 
 

V ................................... dne ....................... V ................................... dne ....................... 

...................................................................... ...................................................................... 
město Náměšť nad Oslavou 
Vladimír Měrka, starosta 

obec Číměř 
Lenka Hůlková, starostka 

 
 

V ................................... dne ....................... V ................................... dne ....................... 

...................................................................... ...................................................................... 
obec Koněšín 
Bc. Jiří Chalupa, starosta 

obec Okarec 
Jitka Havránková, starostka 

 
 

V ................................... dne ....................... V ................................... dne ....................... 

...................................................................... ...................................................................... 
obec Sedlec obec Studenec 
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Ing. Pavel Petrák, starosta Jiří Tomešek, starosta 

 
 

V ................................... dne ....................... V ................................... dne ....................... 

...................................................................... ...................................................................... 
obec Vícenice u Náměště nad Oslavou 
Alois Kopuletý, starosta 

Hana Žáková 
senátorka za obvod č. 53 - Třebíč 

 
 

V ................................... dne .......................  

...................................................................... 

 

Regio 2020, z.s. 
Bc. Aleš Kratina, předseda spolku 

 


