
Pořadové číslo:  11/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 27.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Ing. Miroslava Machurová, referentka 

Název návrhu: 

Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - Smlouva o smlouvách 

budoucích o převodu práv a povinností ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická 

- U Výstaviště (km 0,100-0,320) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje smlouvu o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z územního 

rozhodnutí a ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-

0,320) mezi společnostmi EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, 

PSČ 750 0, IČ 623015272, NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, 

PSČ 750 02, IČ 63476380 a Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/3,4, Přerov I-

Město, PSČ 750 02, IČ 00301825 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 2018-2022 

Rada města Přerova svým usnesením ze dne 16.1.2020, č. 1064/30/6/2020 podává návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit smlouvu   o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z 

územního rozhodnutí a ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-

0,320) mezi společnostmi EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 750 0, 

IČ 623015272, NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 

63476380 a  Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/3,4, Přerov I-Město, PSČ 750 02, IČ 

00301825 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 



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

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Stavební objekt SO 101.1 je možno po dostavění povolit do užívání podle § 123 SZ - předčasné 

užívání stavby. V případě následné realizace zbytku stavby se zkolauduje s celou stavbou. Pokud 

nedojde k dostavění zbývajících stavebních objektů, musí se požádat o změnu územního rozhodnutí, 

kde dojde k zúžení žádosti pouze na realizovaný objekt. Obdobně bude postupováno v případě, bude-li 

vydáno stavební povolení na celou stavbu (všechny stavební objekty) - bude provedena změna stavby 

před dokončením. Až poté bude zkolaudován samostatný objekt SO 101.1. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Souhlasí s návrhem na usnesení. Je to vnímáno jako první krok k budoucí realizaci propojovací 

komunikace přes výstaviště, což bude mít nesporně pozitivní vliv jednak na rozvoj aktivit v uvedeném 

prostoru, tak i na rozložení dopravní zátěže ve městě. 

 

Důvodová zpráva: 

Na základě usnesení Rady města Přerova č. 3836/92/6/2018 ze dne 17.5.2018 bylo schváleno zahájení 

projektové přípravy stavby "Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště". 

Navrhovaná budoucí místní komunikace umožní propojení silnice I/47, ul. Lipnická a silnice III/4724, 

ul. Kopaniny) a umožní napojení areálu a rozvojových ploch přímo na sil. I/47 přes areál výstaviště. 

Projektovou dokumentaci zpracovává společnost EPROJEKT s.r.o., IČ 62361457, se sídlem Přerov I-

Město, Na Hrázi 781/15, PSČ 750 02. 

  

Město Přerov podalo žádost o vydání územního rozhodnutí 15.11.2019 na umístění stavby "Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště". Stavba se bude nacházet na pozemcích parc. 

č. 4394/1, parc. č. 6741/3, parc. č. 6744/1, parc. č. 6744/3, parc. č. 6747/1, parc. č. 6749/7, parc. č. 

6749/16, parc. č. 6749/34, parc. č. 6749/38, parc. č. 6749/39, parc. č. 6750/1, parc. č. 6750/47, parc. č. 

6752/6, parc. č. 6752/35, parc. č. 6752/39, parc. č. 6752/40, parc. č. 6752/41, parc. č. 6752/45, parc. č. 

6752/49, parc. č. 6752/68, parc. č. 6752/72, parc. č. 6752/75, parc. č. 6752/76, parc. č. 6752/97, parc. 

č. 6752/98, parc. č. 6785/1 a parc. č. 6850/3 v katastrálním území Přerov. 

  

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

● SO 001 - Příprava území 

● SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

SO 101.1 - Místní komunikace Lipnická - U Výstaviště 

SO 101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) 

SO 101.1.2 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) 

SO 101.1.3 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,650) 

SO 101.1.4 - Stezka pro chodce a cyklisty 

SO 101.1.5 - Chodníky a nástupiště BUS 

SO 101.2 - Stavební úpravy MK Kopaniny vč. MOK 

● SO 201 - Most přes náhon Strhanec 

● SO 301 - Odvodnění komunikací 

SO 301.1 - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště 

SO 301.2 - Dešťová kanalizace U Výstaviště 

● SO 401 - Veřejné osvětlení 

SO 401.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště 

SO 401.1.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000 - 0,320) 

SO 401.1.2 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) 

SO 401.1.3 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,700) 

SO 401.2 - Veřejné osvětlení U Výstaviště, Kopaniny 



● SO 402 - Přeložka NN (NORSOL s.r.o.) 

● SO 402 - Rozvody NN (řeší ČEZ Distribuce, a. s.) 

● SO 801 - Sadové úpravy 

  

Na základě jednání vedení města se společnostmi EMOS property s.r.o. a NORSOL s.r.o. a vzhledem 

ke skutečnosti, že uzavření samotné smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení není 

v tuto chvíli možné, jelikož nebylo doposud vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební 

povolení týkající se předmětné stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o převodu práv a povinností ze stavebního povolení.  

Převáděná práva a povinnosti se budou týkat pouze stavebního objektu SO 101.1.1 - MK Lipnická - U 

Výstaviště (km 0,100-0,320), v rozsahu vymezeném v předmětném územním rozhodnutí a stavebním 

povolení. Na základě posledních jednání by součástí stavby SO 101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště 

(km 0,100 - 0,320), které se týká smlouva, měla být i odpovídající část kabelu pro objekt Veřejné 

osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000 - 0,320) a potrubí pro odvodnění komunikace v 

rozsahu stavby SO 101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320). 

  

Jakmile nabyde právní moci vydané územní rozhodnutí a následně stavební povolení bude uzavřena 

smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení. 

K převodu práv a povinností dojde za úplatu, která byla dohodou smluvních stran sjednána ve výši 

178.370,00 Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů. Úplata bude uhrazena nabyvateli do 

10 dnů ode dne podpisu smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení. 

  

Stavba zahrnuje několik stavebních objektů, které se navzájem propojují a je nutné navrhnout takový 

způsob výstavby, který v budoucnu nebude bránit vybudování dalších objektů a nedojde k zásahu do 

ostatních již vybudovaných objektů.  

Na základě odborné konzultace odbor PRI jako odbor zajišťující zpracování PD včetně územního 

rozhodnutí a stavebního povolení doporučuje, aby z důvodů technické proveditelnosti stavby SO 

101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) včetně souvisejících stavebních objektů byla 

stavba komunikace realizována včetně SO 301.1 - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště a 

veřejného osvětlení SO 401.1.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320).  

Stavba odvodnění by měla být realizována kompletně, aby bylo zajištěno odvodnění komunikace v 

problematické lokalitě a nedocházelo k trvalému podmáčení tělesa komunikace a tím ke vzniku poruch 

vlastní stavby komunikace. 

Dle hrubého odhadu nákladů na stavbu jsou náklady na odvodnění MK SO 301 - Odvodnění 

komunikací 5 536 500,- Kč bez DPH, 6 699 165,- Kč vč. DPH, náklady na SO 401 - Veřejné osvětlení 

1 900 000,- Kč bez DPH, 2 299 000,- Kč vč. DPH (na celé VO, odpovídající část představuje zhruba 

polovinu). Částku cca 8 mil. Kč by bylo vhodné financovat z rozpočtu města tak, aby byla zajištěna 

budoucí funkčnost stavby.  

Jedná se o stavbu místní komunikace II. třídy, která bude realizována na pozemcích cizích vlastníků. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 9 odst. 1, 

je vlastníkem místních komunikací obec nebo město, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. 

Doporučujeme tuto záležitost majetkoprávně ošetřit, aby nedošlo ke zpochybnění vlastnictví 

komunikace.  

  

  

Příloha:  

1. Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností  

2. Koordinační situace  

 

 


