
Pořadové číslo:  15/5 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace ulice Kopaniny – 

Lipnická přes výstaviště“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje uzavření dohody o skončení smlouvy 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) a SO 101.1.2 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,0,320 - 0,500) 

uzavřené dne 4.2.2020 mezi statutárním městem Přerov jako budoucím převodcem, 

společností EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ 

623015272 jako budoucím nabyvatelem č. 1 a společností NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov 

I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 63476380 jako budoucím nabyvatelem č. 2. 

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

231 663,3 * - 5 000,0 226 663,3 

2212 021 Akce nad 500 

tis. Kč (č. 

0210490 

– Propojení 

komunikace ul. 

Kopaniny 

20 000,0 + 5 000,0 25 000,0 



- Lipnická přes 

výstaviště) 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, resp. 

schválení příslušného rozpočtového opatření byla schválena na 12. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova dne 27. 4. 2020, usnesení č. 436/12/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 ve výši 20 000 000 

Kč. 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání dne 3.2.2020 usnesením č. 393/11/6/2020 schválilo 

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 02, 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. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“ nebyl dosud projednán Radou města Přerova 

z důvodu jednání s vlastníky pozemků, na kterých má být stavba realizována, o možnostech realizace 

akce z hlediska zadávání veřejných zakázek a financování akce. Vzhledem k tomu, že do posledního 

jednání Rady města Přerova dne 1. 10. 2020 nebyly výsledky tohoto jednání známy, bude s jejich 

výsledky Zastupitelstvo města Přerova seznámeno zpravodajem přímo na svém zasedání. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit bod 2. návrhu na usnesení v 

navrženém znění. Odbor správy majetku a komunálních služeb konstatuje, že majetkoprávní řešení 

stavby je v jednání s dotčenými stranami, kdy pro realizaci SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště 

(km 0,100 - 0,320) bude využito institutu práva stavby dle ust. § 1240 a násl. zák. č 89/2012 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 5 000 000 Kč za účelem dofinancování akce „Propojení komunikace ul. 



Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“. K tomuto účelu budou použity finanční prostředky z rezervy 

určené na propad daňových příjmů. 

 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště 
Stavba zahrnuje několik stavebních objektů, které se navzájem propojují. Jedná se o: 

● 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 403.2 - Rozvody NN ( čerpadlo) 

SO 801 - Sadové úpravy 

  

Je navržen takový způsob výstavby, který v budoucnu nebude bránit vybudování dalších objektů a 

nedojde k zásahu do ostatních již vybudovaných objektů. Z důvodů technické proveditelnosti stavby 

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

bude 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 bude 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, včetně SO 403.2 - Rozvody NN ( čerpadlo).  

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. 

V rámci projednávání smlouvy o smlouvě budoucí na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 3. 

2. 2020 bylo v rámci důvodové zprávy doporučeno, aby byla tato skutečnost majetkoprávně ošetřena, 

aby nedošlo ke zpochybnění vlastnictví komunikace. 

  

Dne 04.02.2020 byla uzavřena smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z 



územního rozhodnutí a ze stavebního povolení č. MMPR/SML/0386/2020 mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím převodcem, společností EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 

295/17, PSČ 750 02, IČ 623015272 jako budoucím nabyvatelem č. 1 a společností NORSOL s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 63476380 jako budoucím nabyvatelem č. 

2. Předmětem této smlouvy je budoucí převod práv a povinností týkajících se stavebního objektu SO 

101.1.1 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) a SO 101.1.2. – MK Lipnická – U 

Výstaviště (0,320-0,500) na budoucí nabyvatele č. 1 a č. 2 , která pro budoucího převodce, jako 

stavebníka, budou vyplývat z územního rozhodnutí a stavebního povolení pro tyto stavby a to v 

rozsahu v nich uvedeném a Projektovou dokumentaci (a s ní spojená práva) v části odpovídající těmto 

stavebním objektům, a to za splnění podmínek ve smlouvě uvedených. Převod práv a povinností k SO 

101.1.1 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) měl být uskutečněn na základě písemné 

výzvy kterékoli ze smluvních stran učiněné ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního 

povolení týkajícího se stavby „PROPOJENÍ KOMUNIKACE ULICE KOPANINY – LIPNICKÁ 

PŘES VÝSTAVIŠTĚ“, případně na písemnou výzvu kterékoli ze stran učiněné ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne písemného vyrozumění budoucích nabyvatelů o nabytí právní moci územního rozhodnutí a o 

nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě, adresované ostatním smluvním stranám. 

Dále se smluvní strany zavázaly, že za splnění podmínky, že budoucí převodce získá pravomocné 

stavební povolení na stavbu „PROPOJENÍ KOMUNIKACE ULICE KOPANINY – LIPNICKÁ PŘES 

VÝSTAVIŠTĚ“ (dále také jako „Stavba“), a následně ve lhůtě do 31.12.2023 nevybuduje, tj. v 

uvedené lhůtě pravomocně nezkolauduje Stavbu v části týkající se stavebního objektu SO 101.1.2 – 

MK LIPNICKÁ – U VÝSTAVIŠTĚ (km 0,320 - 0,500), na písemnou výzvu kterékoli z nich učiněnou 

ve lhůtě do 60 dnů ode dne splnění shora uvedené podmínky, adresovanou ostatním smluvním 

stranám, uzavřou budoucí převodce a budoucí nabyvatelé smlouvu o převodu práv a povinností z 

územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, na základě které za podmínek dále stanovených v této 

smlouvě převede budoucí převodce na budoucí nabyvatele, jako nové stavebníky, veškerá práva a 

povinnosti týkající se pouze stavebního objektu SO 101.1.2 – MK LIPNICKÁ – U VÝSTAVIŠTĚ 

(km 0,320 - 0,500), která pro budoucího převodce, jako stavebníka, budou vyplývat z předmětného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení a v rozsahu v nich uvedeném, a dále Projektovou 

dokumentaci v části odpovídající stavebnímu objektu SO 101.1.2. – MK LIPNICKÁ – U 

VÝSTAVIŠTĚ (km 0,320 - 0,500). 

Vzhledem k tomu, že na jednáních zainteresovaných stran byl dohodnutý z důvodu složitého 

technického řešení stavby jako celku (jak je uvedeno výše) jiný způsob realizace, je v souladu s 

výsledky těchto jednání navrženo Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření dohody o skončení 

smlouvy 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) a SO 101.1.2 MK Lipnická - U 

Výstaviště (km 0,0,320 - 0,500) uzavřené dne 4.2.2020 mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím převodcem, společností EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, 

PSČ 750 02, IČ 623015272 jako budoucím nabyvatelem č. 1 a společností NORSOL s.r.o., se sídlem 

Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 750 02, IČ 63476380 jako budoucím nabyvatelem č. 2. 

  

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je výstavba komunikace včetně souvisejících stavebních objektů, tj. 

realizace stavby v rozsahu stavebních objektů SO 001, SO 101.1, SO 301, SO 401.1.1. a SO 403.2. 

  

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na realizaci stavby v rozsahu stavebních objektů SO 001, SO 101.1, SO 301, SO 

401.1.1. a SO 403.2 jsou dle položkového rozpočtu projektanta, předpokládaných nákladů na autorský 

dozor, činnost koordinátora BOZP ve výši 25,0 mil. Kč včetně DPH.  

  

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedené veřejné zakázky jsou finančně kryty v celkové výši 20 000 000 Kč. Finanční prostředky 

jsou ve výdajovém rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 2212, POL 

6121, ORG 0210490000000. O posílení výdajového rozpočtu akce o 5 000 000 Kč byl požádán Odbor 



Ekonomiky samostatným rozpočtovým opatřením dne 8. 10. 2020. Vzhledem k tomu, že zahájení 

realizace akce se předpokládá v roce 2021, bude Odbor řízení projektů a investic žádat rozpočtovým 

opatřením o převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021. 

  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Dohoda o ukončení smlouvy EMOSxNorsol  

 

 


