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Předloha pro 7. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 6. 2015

Předkladatel: Pavel Košutek, náměstek primátora

Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru správy majetku a komunálních 
služeb
Miloslav Dohnal, Ing.
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Název materiálu:

Provedení překládky veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Přerov, IČ: 
00301825, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Bratrská 709/34, vyvolaného investiční 
akcí "II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská", která bude realizována 
Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje uzavření smlouvy o provedení překládky vceřejného osvětlení, ve znění dle přílohy č. 1, 
mezi statutárním městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov jako vlastníkem 
nemovité věci a Olomouckým krajem, IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc jako 
investorem stavby.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém znění.

Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj v současné době připravuje investiční akci s názvem "II/436 Přerov - úprava 
křižovatky silnic, Dluhonská". Součástí této investiční akce je provedení překládky veřejného 
osvětlení, jehož vlastníkem je statutární město Přerov, které je vyvoláno výše uvedenou stavbou.
Celková délka nových kabelových tras veřejného osvětlení bude cca 465 m. Bude demontován 1 
stožár se svítidly veřejného osvětlení a 5 svítidel veřejného osvětlení na stožárech nízkého napětí. 
Namontováno bude 11 ks stožárů se svítidly veřejného osvětlení. Překládka bude provedena na úrovni 
stávajícího technického řešení.



Veškeré náklady spojené s uvedenou překládkou nese investor, tedy Olomoucký kraj. Investor se 
zavazuje uhradit náklady spojené s přípravou a realizací překládky, tj. vypracování projektové 
dokumentace, její řádné projednání před správními orgány, provedení realizace překládky a 
vyhotovení geometrického plánu pro zaměření veřejného osvětlení.

Dále bylo dohodnuto, že po realizaci a jejím geodetickém zaměření (včetně ochranného pásma) zajistí 
investor uzavření smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky nemovitých věcí dotčených překládkou 
a v souladu s podmínkami stanovenými smlouvami o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
která bude taktéž uzavřena.

S ohledem na skutečnost, že veřejné osvětlení je dle zákona č. 589/2012 Sb., občanský zákoník 
považováno za nemovitou věc, předkládáme smlouvu k projednání taktéž Zastupitelstvu města 
Přerova, neboť realizací překládky veřejného osvětlení fakticky dojde k zániku jedné nemovité věci a 
zároveň ke vzniku jiné nemovité věci.

Smlouva o provedení překládky veřejného osvětlení slouží mimo jiné také jako podklad k žádosti o 
vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu.

Uzavření smlouvy byloí projednáno Olomouckým krajem dne 24.3.2005.

Uvedeným materiálem bude částečně řešena stavba křižovatky silnic Dluhonská a Polní -
konkrétně provedení překládky veřejného osvětlení.


