
V Liberci 22. února 2013 

 

Tisková zpráva 
Soud zamítl další návrh společnosti 

ELTODO – CITELUM na předběžné opatření 
 

Okresní soud v Liberci dal za pravdu Statutárnímu městu Liberci, když v soudním sporu se 

společností ELTODO-CITELUM s.r.o. zamítl její návrh na předběžné opatření. Tímto už druhým svým 

návrhem se Eltodo domáhalo pokračování plnění smlouvy s městem Liberec.  

 Po rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byl zamítnut návrh společnosti ELTODO-

CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření, kterým se společnost domáhala 

pokračování v plnění smlouvy o správě veřejného osvětlení a světelných 

signalizačních zařízení, od níž město Liberec odstoupilo k 31. 12. 2012, podala 

společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. dne 14. února 2013 další návrh na nařízení 

předběžného opatření. Tím se domáhala toho, aby městu Liberec byla uložena 

povinnost poskytnout společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. součinnost a platit 

oproti plnění v souvislosti se smlouvou. 

 

 Okresní soud v Liberci dne 20. února 2013 tento opakovaný návrh společnosti 

ELTODO-CITELUM, s.r.o. na nařízení předběžného opatření zamítl. 

 

 Ze shora uvedeného je zřejmé, že společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. se 

všemi prostředky snaží dosáhnout pokračování plnění shora uvedené smlouvy, ač 

pro to zjevně není právní důvod, což ostatně dokládá již druhé zamítnutí návrhu 

na nařízení předběžného opatření podaného společností ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. Dosavadní postup společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. město Liberec 

považuje za nepatřičný. 

    

 I přes odmítavý postoj společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. bude město 

Liberec nadále vůči společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. činit veškeré kroky 

směřující k ochraně svého vlastnického práva.  
 

Statutární město Liberec uzavřelo smlouvu o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a 

speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. dne 

31. 5. 2006. Smlouva byla uzavřena na 15 let. Od smlouvy město odstoupilo ke dni 31. 12. 2012. 

Důvodem odstoupení od smlouvy bylo její porušení ze strany společnosti ELTODO – CITELUM s.r.o., 

která ani po urgencích městu nedodala dopravní ústřednu, jež má řídit provoz křižovatek. 
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