
Pořadové číslo:  19/3.6.1. 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ - převod 

dokumentace a práv a povinností ze stavebního povolení a územního rozhodnutí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší své usnesení č. 708/18/4/2021, bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 přijaté na 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2021. 

 

2. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 

vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí pod č.j. MMPr/158864/2020/Bo na stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-

Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-

0,320) a z územního rozhodnutí č. 11/2020 vydaného dne 29.1.2020 Magistrátem města 

Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP na 

stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 

401.1.1. Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000-0,320) a převod 

odpovídající části projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost EPROJEKT s.r.o., 

se sídlem Na Hrázi 781/15, 75002 Přerov I - Město,  

mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 

jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 192.670,- Kč bez DPH. 

 

3. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí vydaného dne 9.9.2020 

Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. 

MMPr/188696/2020/PeZ o povolení k nakládání s povrchovými vodami - jinému nakládání a 

stavebnímu povolení ke stavbě vodního díla "Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště, SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště" a z Územního 

souhlasu č. 122/2020 vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního 



úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/159092/2020/VaP s umístěním stavby "Přípojka 

NN k čerpací jímce" Přerov, Přerov I-Město a převod odpovídající části projektové 

dokumentace v rozsahu SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště", SO 403 

Rozvody NN a SO 403.1 Rozvody NN k čerpací jímce mezi statutárním městem Přerov jako 

převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se 

sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 jako nabyvateli za dohodnutou 

úplatu ve výši 249.260,- Kč bez DPH. 

 

4. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí č. 11/2020 

vydaného Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 

29.1.2020, pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu 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 201 – Most přes náhon Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U 

Výstaviště, 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 402 – 

Přeložka NN (NORSOL s.r.o.) a převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního 

povolení č. 38/2020 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělením stavební úřad dne 23.9.2020 pod č.j. MMPr/200908/2020/Sko 

v rozsahu 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 201 – Most přes 

náhon Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U Výstaviště a převod odpovídající části 

projektové dokumentace mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako 

nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 984.810,- Kč bez DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova projednala záležitost na 63. schůzi dne 26.5.2021, kdy podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit převod práv za podmínek dle návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Pro plánovanou realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, 

jako alternativy propojení centra města se silnicí I/47 (s ulicí Lipnickou), na které jsou umístěny a dále 

budou rozšiřovány, areály obchodu a služeb byla vyhotovena projektová dokumentace a následně 

vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Uvedená stavba bude zasahovat do pozemků, které 

vlastní (výlučně či podílově) společnosti společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem 

Lipnická 2844, 75002 Přerov I-Město a NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov 

I-Město. Dle zpracované dokumentace byly vyčísleny zábory pozemků dotčených stavbou, kdy 

celková výměra dotčených částí pozemků v majetku společnosti NORSOL s.r.o. činí cca 4370 m2 a v 

majetku společnosti EMOS property s.r.o. činí cca 2981 m2.  

Pro realizaci stavby propoje jako investiční akce města bylo nutno vypořádat majetkoprávní vztahy k 

pozemkům dotčeným stavbou. Se zástupci společností NORSOL s.r.o. a EMOS property s.r.o., 

zástupci města a odborů magistrátu proběhlo v průběhu r. 2019 a 2020 několik jednání ve věci 

majetkoprávního vypořádání s tím, že bylo s ohledem na vyšší finanční náročnost výkupu na rozpočet 

města nejprve doporučeno řešit situaci formou směny pozemků, kdy obě společnosti projevily zájem o 

směnu za pozemky v k.ú. Přerov, které jsou dle územního plánu vymezeny pro plochy bydlení.  

Záměr směny (součástí záměru byla i směna pozemků v majetku společnosti EMOS property a.s. 

dotčených stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice I/47“) byl předložen na 17. zasedání 



Zastupitelstva města Přerova dne 8.2.2021, které tento záměr neschválilo. Z diskuze zastupitelů o 

materiálu vyplynulo, že z jejich pohledu není žádoucí, aby město při směně nabývalo pozemky 

výrazně nižší výměry, než převádí a mělo by se se zástupci společností jednat o výkupu dotčených 

pozemků. 

Na základě toho radní Michal Zácha zahájil nová intenzivní jednání v této věci se zástupci obou 

společností o podmínkách majetkoprávního vypořádání tak, aby zejména v souladu s probíhajícím 

zadávacím řízením mohla být zahájena realizace stavby propoje v plánovaném termínu. Po několika 

jednáních, na kterých byli přítomni i další zástupci města, došlo k dohodě s tím, že obě společnosti 

souhlasili s výkupem pozemků a to za cenu v místě a čase obvyklou ustanovenou dle znaleckého 

posudku zpracovaného Ing. Ctiborem Hoškem ve výši 1.100,- Kč/m2 (cena včetně DPH).  

Zastupitelstvo města Přerova na 18. zasedání dne 12.4.2021 schválilo úplatný převod pozemků 

dotčených stavbou Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště a uzavření 

budoucích kupních smluv na převod pozemků společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem Lipnická 2844, 75002 Přerov I-Město a společností NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 

2834/33, 75002 Přerov I-Město za kupní cenu 1.100,- Kč/m2 včetně DPH a schválilo rozpočtové 

opatření na zajištění finančních prostředků pro realizaci výkupu pozemků. 

  

Odbor správy majetku neprodleně připravil a předložil stejnopisy budoucích kupních smluv k podpisu. 

Následně společnost NORSOL s.r.o. dopisem dne 22.4.2021 sdělila, že po pečlivém zhodnocení 

vývoje jednání na projektu „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes výstaviště“, z 

komentářů zastupitelů při zasedání zastupitelstva a po důkladné analýze současné situace se rozhodli 

nepodepsat Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a od obou smluv odstoupit a požádali o úplatný 

převod práva ke stavebnímu povolení pro předmětnou stavbu formou Smluv o převodu práv a 

povinností ze stavebního povolení včetně projektové dokumentace k této stavbě. S touto skutečností 

byla následně dopisem ze dne 22.4.2021 seznámena společnost EMOS property s.r.o., která reagovala 

dopisem ze dne 27.4.2021. 

Společnost EMOS property s.r.o. sdělila, že byla připravena schválené smlouvy uzavřít a rozhodnutí 

společnosti NORSOL s.r.o. ji překvapilo, zasáhlo a má velmi negativní dopady, neboť společnost 

vybudovala sjezd ze silnice I/47 a má vyprojektovanou přípojku z úseku propoje, který měl být 

vybudován v I. etapě a tyto investice jsou bezprostředně dotčeny a hrozí jejích zmaření.  

Společnost iniciovala svolání jednání v této věci se zástupci města, které se uskutečnilo dne 6.5.2021. 

V intencích tohoto jednání zaslala společnost EMOS property s.r.o. dne 11.5.2021 dopis, ve kterém 

sdělila, že má zájem o převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 na 

stavbu "Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště v rozsahu SO 101.1.1. MK 

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

(km 0,000-0,320) a převod odpovídající části projektové dokumentace a dále o převod práv a 

povinností vyplývajících z Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami, stavební 

povolení ke stavbě vodního díla "Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" SO 

301.1. Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště" a odpovídající části projektové dokumentace a dále o 

převod práv a povinností vyplývajících z Územního souhlasu č. 122/2000 s umístěním stavby 

"Přípojka NN k čerpací jímce" Přerov, Přerov I - Město, kdy tato práva a dokumentace by byla 

převáděna rovným dílem společnosti EMOS property s.r.o. a společnosti NORSOL s.r.o. Jedná se o 

práva a dokumentaci pro realizaci stavebních objektů, které budou realizovány v I. etapě stavby a 

budou ve spoluvlastnictví obou citovaných společností. Návrh na převody těchto práva a částí 

dokumentací je předkládán v bodě 2 a 3 obou variant návrhu usnesení. 

Společnost NORSOL s.r.o. by nabyla práva a povinnosti vyplývající z územního rozhodnutí č. 

11/2020 a ze stavebního povolení č. 38/2020 s výjimkou SO, které nabývá podílově se společností 

EMOS property a s výjimkou SO 101.2. Stavební úpravy MK Kopaniny vč. MOK, SO 401.2. Veřejné 

osvětlení U Výstaviště, Kopaniny a SO 801 Sadové úpravy (tyto SO se týkají úpravy místní 

komunikace ul. Kopaniny, které by měly zůstat v gesci statutárního města Přerova). Společnost 

NORSOL s.r.o. se na jednání zavázala, že uhradí veškeré náklady, které statutární město Přerov 

vynaložilo na přípravu realizace stavby propoje, po odečteni částky 441.930,- Kč bez DPH (kterou 

uhradí společně se společností EMOS property s.r.o. za převod práv a dokumentace dle bodu 2 a 3 

návrhu).  

Odbor řízení projektů a investic vyčíslil náklady v celkové výši 1.556.000 ,- Kč bez DPH za 



zpracování projektové dokumentace (viz tabulka v příloze předlohy) a částku 79.000,- Kč bez DPH 

jako náklady spojené se zajištěním výběru zhotovitele formou externí administrace výběrového řízení. 

  

Dne 19.5.2021 zástupce společnosti NORSOL s.r.o. sdělil, že nesouhlasí s úhradou nákladů spojených 

se zajištěním výběru zhotovitele ve výši 95.590,- Kč, proto byla záležitost předložena na 63. schůzi 

Rady města Přerova dne 26.5.2021 ve dvou variantách: 

VARIANTA I - v bodě 4. byl návrh na převod práv a dokumentace za cenu 984.810,- Kč bez DPH, 

tedy včetně nákladů spojených se zajištěním výběru zhotovitele 

VARIANTA II - v bodě 4. byl návrh na převod práv a dokumentace za cenu 905.810,- Kč bez DPH, 

tady bez nákladů spojených se zajištěním výběru zhotovitele. 

Rada města Přerova na této schůzi podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit převod dle 

VARIANTY I a takto je návrh předkládán Zastupitelstvu města Přerova. 

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládána záležitost týkající stavby propoje ulic Lipnická - 

Kopaniny, kdy po schválení výkupu pozemků dotčených touto stavbou nebyla ze strany 

společnosti NORSOL s.r.o. podepsána smlouva a následně tato společnosti požádala o převodu 

práv a povinností z územního rozhodnutí a stavebního povolení a převod dokumentace týkající 

se této stavby s tím, že realizaci zajistí. K této žádosti se následně připojila i společnost EMOS 

property s.r.o.  

 

 


