
Pořadové číslo:  21/3.3.2. 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne   

 25. 10. 2021 

Zpravodaj:   Michal Zácha , neuvolněný člen Rady města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  veřejného 

osvětlení na ul. Lipnická v Přerově  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úplatný převod veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Účelová komunikace a 

dopravní napojení na silnici I/47“ SO 402 Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/63 

p.č. 6750/62 a p.č. 6750/1 vše v k.ú. Přerov, p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město k id 

2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město 

k id 1/3 a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby "Přípojka veřejného osvětlení, Přerov, ul. 

Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 6750/47 vše v k.ú. 

Přerov, p.č. 509/3 a p.č. 509/9 oba v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město k id 2/3 a společnosti NORSOL 

s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3 do majetku 

statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti projednala záležitost nabytí veřejného osvětlení na 28. zasedání dne 

4.8.2021 s kladným stanoviskem. 

 

 

Rada města Přerova: 

Záležitost byla předložena k projednání na 71. schůzi dne 7.10.2021, která  podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod veřejného osvětlení do majetku města Přerova a 



následně po doručení aktualizovaného zaměření skutečného provedení stavby veřejného osvětlení byla 

na 72. schůzi Rady města Přerova předložena změna usnesení s návrhem, aby Rada města Přerova 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit úplatný převod veřejného osvětlení do majetku 

města za podmínek dle návrhu usnesení. O výsledku projednání záležitosti na 72. schůzi Rady města 

Přerova dne 20.10.2021 bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem při 

projednávání tohoto návrhu. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město a 

NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město společným nákladem 

vybudovala – společnost EMOS property s.r.o. k id 2/3 a společnost NORSOL s.r.o. k id 1/3 nové 

veřejné osvětlení v rámci stavby Účelová komunikace a dopravní napojení na silnice I/47 v Přerově, 

SO 402 Veřejné osvětlení na ul. Lipnická v rozsahu navrhované křižovatky se silnicí I/47. Toto 

veřejné osvětlení je napájeno ze zdroje nacházejícího se na hranici oploceného areálu společnosti 

EMOS property s.r.o., kdy přípojka byla realizována v rámci stavby „Přípojka veřejného osvětlení, 

Přerov, ul. Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město.  

Toto veřejné osvětlení mělo dále navazovat podél komunikace vybudované v rámci stavby Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště. Stavba propoje bude realizována společností 

EMOS property s.r.o. a NORSOL s.r.o. a nebude veřejnou komunikací. 

Vybudované úseky veřejného osvětlení společnosti EMOS property s.r.o. a NORSOL s.r.o. nabídly 

městu Přerov ke koupi za kupní cenu celkem 10.000,- Kč včetně DPH.  

Uvedené veřejné osvětlení se nachází na území obce, podél plánované trasy cyklostezky Přerov-Lýsky 

podél silnice I/47, v úseku, kde je již nyní zvýšený pohyb chodců s cyklistů a je žádoucí, aby osvětlení 

podél této budoucí cyklostezky bylo majetkem města.  

  

Řešení stavby bylo připomínkováno a odsouhlaseno odborem správy majetku, jako budoucím 

správcem tohoto majetku.  

Veřejné osvětlení bude převedeno do majetku města za kupní cenu dle návrhu prodávajících ve výši 

10.000,- Kč vč. DPH, což je v souladu s podmínkami pro převod nově vybudované infrastruktury do 

majetku dle Vnitřního předpisu č. 13/2017 Zásady statutárního města Přerova pro převod nově 

vybudované infrastruktury do majetku, kde je stanoveno, že kupní cena činí 1% prokazatelně 

vynaložených nákladů na realizaci, maximálně 50.000,- Kč bez DPH. Finanční prostředky jsou 

zajištěny v rozpočtu odboru správy majetku. 

statutárního města Přerova. 

Veřejné osvětlení je zakončeno a napájeno v podružném rozvaděči na pozemku p.č. 6750/47 v k.ú. 

Přerov v majetku společnosti EMOS property s.r.o., který je vybaven vlastním podružným měřením 

pro potřeby přefakturace nákladů spotřeby elektrického energie. Po převzetí veřejného osvětlení bude 

tedy statutární město Přerov hradit společnosti EMOS property s.r.o. náklady za spotřebovanou 

elektrickou energii. 

  

Na 71. schůzi Rady města Přerova dne 7.10.2021 projednáno a schváleno uzavření kupní smlouvy na 

úplatný převod veřejného osvětlení ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o. a NORSOL 

a.s. a zřízení služebnosti ve prospěch města, jako budoucího vlastníka veřejného osvětlení, ale z 

důvodu předloženého aktualizovaného zaměření skutečného provedení stavby veřejného osvětlení a 

změn v katastru nemovitostí od doby vydání kolaudačního souhlasu se změnil rozsah dotčených 

pozemků byla na 72. schůzi Rady města Přerova dne 25.10.2021 předložena změna usnesení, kdy byl 

upraven rozsah pozemků, na kterých se převáděné veřejné osvětlení nachází v souladu s 

aktualizovaným zaměřením skutečného provedení a dále v této souvislosti upraveno usnesení týkající 

se zřízení věcného břemene - služebnosti pro zajištění přístupu na pozemky, na kterých se nachází 

převáděné veřejné osvětlení, a které nejsou v majetku statutárního města Přerova, pro opravy a údržbu 

ve prospěch statutárního města Přerova 

  



  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán převod veřejného osvětlení vybudované podél 

silnice I/47, v části plánované trasy cyklostezka z Přerova do místní části Lýsky, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 


