V Liberci 20. února 2013

Tisková zpráva
Liberec vyzval společnost ELTODO – CITELUM
k předání majetku města
Ve čtvrtek 21. února by měla společnost ELTODO – CITELUM, které vloni vypovědělo město Liberec
smlouvu na správu a provoz veřejného osvětlení a signalizačního zařízení, předat majetek zpět
městu.
V návaznosti na rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byl zamítnut návrh společnosti ELTODOCITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření, jímž se společnost domáhala pokračování v plnění
smlouvy o správě veřejného osvětlení („VO“) a světelných signalizačních zařízení („SSZ“) vyzvalo
město Liberec společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. k předání majetku města Liberec přenechanému
společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. do správy a nájmu dle ukončené smlouvy o správě VO a SSZ.
K předání majetku Magistrátu města Liberec - odbor správy veřejného majetku - má dojít dne 21. 2.
2013. Tento odbor magistrátu bude s účinností od 22. 2. 2013 provádět správu, provoz a údržbu
veřejného a slavnostního osvětlení, včetně světelných signalizačních zařízení na území města Liberce
(s výjimkou městské části Vratislavice nad Nisou).
„Ač společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. informovala prostřednictvím svého právního zástupce, že
odmítá majetek města Liberce předat, věříme, že Eltodo nebude nadále majetek města Liberec užívat
bez právního titulu a bránit tak výkonu vlastnického práva města Liberec, a že dne 21. 2. 2013 předání
provede,“ zdůraznil náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš
Martin.
Argument společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. spočívající v tvrzení, že předání majetku není
technicky možné s ohledem na doručení rozhodnutí soudu o zamítnutí předběžného opatření teprve
dne 13. 2. 2013, považuje město Liberec za čistě účelový. Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se totiž
s předmětným rozhodnutím prokazatelně seznámila již dne 6. 2. 2013 a měla tak dostatek času o
termínu a místu předání majetku města Liberec konstruktivně jednat.
Nová organizace správy VO a SSZ po ukončení činnosti dosavadního správce a provozovatele
ELTODO-CITELUM, s.r.o. se zajišťuje prostřednictvím odboru správy veřejného majetku následujícím
způsobem:
1) Oddělení technické správy – úsek VO a SSZ
-

Vydává stanoviska k žádostem o existenci zařízení VO a SSZ na území města Liberce.

Vyjadřuje se a schvaluje projekty, které zasahují nebo mění stávající zařízení VO a SSZ na
území města Liberce.

Vyjadřuje se a schvaluje projekty, které doplňují nebo rozšiřují stávající zařízení VO a SSZ na
území města Liberce.
-

Vyjadřuje se k žádostem o zřízení nových světelných míst.

Žádosti o vyjádření se podávají:
o

Osobně na podatelně Statutárního města Liberce – budova radnice

o

Osobně na pracovišti odboru správy veřejného majetku – Jablonecká 41/27, Liberec 1

o

Elektronicky na e-mail: benda.milan@magistrat.liberec.cz

2)

Ohlašování závad na zařízení VO a SSZ

- Ohlašování závad na zařízení VO a SSZ je možné provádět na telefonním čísle podatelny
Statutárního Města Liberec – 485 243 111, nebo na nepřetržitém pohotovostním telefonním čísle:
602 411 283.
Oznamovatel by měl:
- popsat příslušné místo pomocí čísel sloupů veřejného osvětlení, nebo nahlásit přesnou adresu
- popsat druh závady alespoň v tomto členění:
i.

závada přímo ohrožující bezpečnost – možný úraz elektrickým proudem

ii.

nesvítící celá ulice nebo oblast

iii.

nesvítící jednotlivé světelné místo

Hlášení závad je možné též prostřednictvím internetových stránek města Liberce:
-

http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=8

