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Název materiálu:

Jižní předpolí Tyršův mostu - I. etapa - parkoviště

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

VARIANTA I

1 souhlasí s realizací parkoviště, stavebního objektu SO 102, v upravené variantě č. 5 na p.č. 237 
v k.ú. Přerov (omezený počet stání 14)

2 ukládá odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhů, příslušné 
dokumentace a  prezentaci archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 4954 a 4953 v k.ú. Přerov ve výši 
2 000 tis. Kč

3 ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit vypracování grafických návrhů a 
příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 
4954 a 4953  v k.ú. Přerov

VARIANTA II

1 nesouhlasí s realizací parkoviště v upravené variantě č. 5 na p.č. 237 v k.ú. Přerov a ukládá 
odboru správy majetku a komunálních služeb dokončit dlažbu plochy vymezené obrubníky a hranicí 
vytýčenou archeology.

2 ukládá odboru ekonomiky zajistit finanční prostředky na realizaci návrhů, příslušné 
dokumentace a  prezentaci archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 4954 a 4953 v k.ú. Přerov ve výši 
2 000 tis. Kč



3 ukládá odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit vypracování grafických návrhů a 
příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických nálezů na p.č. 237, 238, 
4954 a 4953  v k.ú. Přerov

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje je připraven zajistit vypracování grafických návrhů a 
příslušné projektové dokumentace k realizaci prezentace archeologických návrhů v obou 
předkládaných variantách.
Význam parkoviště, oproti původní variantě, jeho postupným přepracováním klesl. Poslední 
varianta řešení parkoviště je již na hranici technického řešení, ale je realizovatelná i když za 
cenu částečného překryvu částí základů školy Jednoty bratrské. Pokud bude rozhodnuto o 
dostavbě parkoviště, tak k důstojné prezentaci archeologických nálezů zůstává plocha o 
rozloze cca 1000 m2, což se jeví jako dostatečný prostor, i když vlastní prezentace školy bude 
parkovištěm přerušena.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Realizací parkoviště, stavebního objektu SO 102, v upravené variantě č. 5, nedojde k 
poškození archeologických nálezů. Z tohoto důvodu orgán památkové péče potvrzuje platnost 
závazného stanoviska o přípustnosti navrhované stavby. Z důvodu umožnění co 
nejkomplexnější prezentace učiněných nálezů však doporučuje schválit variantu II návrhu na 
usnesení (stavbu nerealizovat).

Odbor ekonomiky

V rozpočtu statutárního města Přerova nejsou volné finanční prostředky, které by bylo možné 
rezervovat k výše uvedenému účelu. Možností, jak potřebné zdroje získat, by mohly být 
případné úspory dosažené v rámci realizace schválených investičních akcí nebo příjmy z 
prodeje majetku, které by nebyly zahrnuty ve stávajícím upraveném rozpočtu statutárního 
města Přerova. V případě, že bude příslušným orgánem města odboru ekonomiky uloženo 
vyčlenit předmětné zdroje, budou k tomuto účelu blokovány, v případě jejich získání, 
aktuálně dostupné finanční prostředky, popř. pokud to bude reálné, budou prioritně vyčleněny 
v rámci přípravy rozpočtu na rok 2014.

Důvodová zpráva:

V rámci realizace stavebních úprav jižního předpolí Tyršova mostu – I. Etapa se realizuje mimo jiné i 
stavební objekt SO 102 Parkoviště.  Stavební úřad v Přerově svým rozhodnutím č. 44/2012 ze dne 23. 
10. 2012 umístil stavbu parkoviště na par. č. 237 k.ú. Přerov, mimo plochu, kde byl proveden odkryv 
základů kostela sv. Marka. Parkoviště by mělo mít po změně stavby kapacitu 19 parkovacích stání. 
Jedno stání je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště je ve své 
změněné poloze napojeno na stávající směrově upravenou místní komunikaci, s nábřežní komunikací 
je parkoviště propojeno pouze formou zahrazeného napojení (pouze pro pěší). Tomuto rozhodnutí o 
přemístění parkoviště předcházely sondážní práce pracovníky provádějící archeologický výzkum, kdy 
bylo na základě vyhodnocení kopaných sond na východní straně pozemku vyhodnoceno, že lokalita  
není zatížena ucelenou substrukcí konstrukcí svědčících o dalších nálezech.  Dne 22. 11. 2012 při 
provádění stavebních prací byly odhaleny další základy zděného objektu. Po prověření situace na 
místě samém, bylo archeology potvrzeno, že odkryté základy jsou pokračováním základů 
Českobratrské školy. Po prostudování příslušné projektové dokumentace bylo zřejmé, že tyto základy 
jsou trasovány v místě nově budované kanalizační přípojky. Orgán státní památkové péče svým 



rozhodnutím stanovil podmínky pro realizaci kanalizační přípojky v místech kolidujících s fragmenty 
základových pasů Českobratrské školy. Tyto podmínky byly konzultovány s pracovníky provádějícími 
záchranný archeologický výzkum a na základě jejich akceptace byly stavební práce související s 
kanalizací provedeny. Souběžně probíhaly práce na stavbě parkoviště archeologický výzkum 
obnažených základových parterů objektu školy. Dne 6. 12. 2012 byly veškeré práce z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek zastaveny. V únoru roku 2013 opětovně proběhlo jednání se 
zástupcem dodavatele, pracovníky provádějící archeologický výzkum, projektanta a zástupcem 
investora. Výstupem byla dohoda, že projektant vypracuje novou změnu rozsahu parkoviště tak, aby v 
maximální míře nezasahovalo do obnažených půdorysných rozměrů základů školy, jeho kapacita se 
novým návrhem z 19 stání redukovala na 14 stání. Návrh byl předložen k posouzení pracovní 
skupinou. Po odsouhlasení nové pozice parkoviště bude investorem zajištěna další změna stavby před 
dokončením  a parkoviště s nově omezenou kapacitou stání může být realizováno. Projektant po 
vyhodnocení situace předložil 5-tou verzi možného umístění parkoviště na p.č. 237 tak, aby byl 
zachován a stavbou nedotknut archeologicky zmapovaný a prozkoumaný základ, respektive torzo 
základových konstrukcí školy. Po celou dobu projekční přípravy probíhal základní archeologický 
výzkum, dílčí výsledky byly konzultovány se zástupcem investora a projektanta. Pracovní skupina na 
svém 3. jednání dne 8. 8. 2013 nedošla k jednoznačnému a jednomyslnému závěru jak naložit s 
rozestavěným parkovištěm ve vztahu k výskytu archeologického nálezu. Zde byl předložen návrh o 
zachování, respektive o nezasahování stavbou parkoviště nad situaci východní části základů (doposud 
neobnažena terénním výzkumem). Tento legitimní požadavek má ve svém důsledku dopad na stavbu 
parkoviště, neboť při jeho naplnění není možno z technického hlediska (za dodržení zákonných a 
normových hodnot) stavbu parkoviště dokončit, realizovat. Citujeme stanovisko památkové péče ze 
dne 9. 8. 2013: „Na základě v minulosti proběhlých jednání a s odkazem na vydaná závazná 
stanoviska dle zákona o státní památkové péči k pracím dle dokumentace změny ÚR a stavby před 
dokončením – „Přerov, jižní předpolí Tyršova mostu, pozemky parc.č. 237, 238, 4954, 4955, k.ú. 
Přerov“ -  se daly předpokládat archeologické nálezy v této lokalitě s tím, že přesný stav nebylo 
možno předem zjistit, a to vč. hloubky dochovaných konstrukcí. Vybudování parkoviště bylo orgánem 
památkové péče chápáno jako vstřícný krok k řešení dopravní situace v klidu s tím, že základní 
podmínkou bylo vždy provedení záchranného arch. průzkumu a zachování arch. nálezů in situ. Na 
základě vyhodnocení nálezových situací na podzim roku 2012 město uznalo výjimečnost nálezů a 
parkoviště bylo zmenšeno o nálezovou lokalitu nejen kostela sv. Marka, ale částečně i bývalé školy 
Jednoty bratrské. K tomuto bylo orgánem památkové péče vydáno kladné ZS č. 60/2012 z 13. 9. 2012. 
Na základě výše uvedeného tedy sděluji, že orgán státní památkové péče vybudování parkoviště na 
zbývající východní části parcely č. 237, k.ú. Přerov i nadále připouští.“
Oproti tomuto stanovisku doplňujeme názor zpracovatele archeologického výzkumu, který předložil 
Předběžnou investorskou zprávu, z které citujeme z důvodu obsáhlosti pouze závěrečnou část:“… Z 
uvedených důvodů jednoznačně doporučujeme realizaci prezentace archeologických nálezů provést 
jako repliku odkrytého půdorysu kostela a školy jednoty bratrské i s relikty dlažby a výsekem 
ohradní zídky“.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je předložen návrh na usnesení ve dvou variantách. První 
varianta počítá s pokračováním realizace parkoviště dle 5. Varianty (omezený počet stání na 14) a 
ukládá Odboru koncepce a strategického rozvoje zajistit v termínu do 05/2014 návrhy na následnou 
prezentaci lokality s archeologickými nálezy. Odborný odhad nákladů v první fázi se pohybuje na 
hranici 2 000 tis. Kč, kde jsou zohledněny výdaje na předprojektovou a projektovou přípravu včetně 
případných odměn v architektonické soutěži nebo výdaje za projektovou přípravu a realizaci 
prezentace v základní nástavbě. V druhé variantě nepokračovat ve stavbě parkoviště a dokončit dlažbu 
plochy vymezené obrubníky a hranicí vytýčenou archeology. Zároveň ukládá Odboru koncepce a 
strategického rozvoje zajistit v termínu do 05/2014 návrhy na následnou prezentaci lokality s 
archeologickými nálezy. Zadlážděná plocha bude sloužit jako část prostoru pro následnou prezentaci 
archeologických nálezů.




