
Zápis č. 54

z jednání Komise investiční a rozvojové

Rady města Přerova

ze dne 11.3.2014

Přítomni: Nepřítomni:

Jan Jüttner

Josef  Bittner

Radek  Pospíšilík Omluveni:

Ladislav Mlčák

Jaroslav Čermák

Jiří Draška

Tomáš Dostal

Miroslav Anděl Hosté:

Marcel  Kašík Michal  Zácha

Dan Hos

Martin Zdráhal

Zápis:

1. Kontrola usnesení z 53. jednání komise

      Předseda komise přivítal přítomné členy a pozvané hosty na jednání komise. Provedl 
kontrolu úkolů ze zápisu č. 53 a konstatoval, že úkoly byly splněny. Žádný z přítomných  
členů nepožadoval  doplnit    program  jednání  a   program  jednání  byl  přítomnými členy   
schválen. Dále předseda komise  seznámil členy  s  usnesením  Rady  města č. 85 a  86,  
která  se  týkala  materiálů  projednávaných  na  IRK. 

       Výsledek hlasování:  11:0:0 (pro : proti : zdržel se)

2. Vnitřní správa: VZ  Cyklostezka  Laguna 

                Sdružená   cyklistická   stezka   a  chodník   v lokalitě  laguna   je  jednou  
z investičních  akcí,  která  byla   ZM   Přerova  schválena   k realizaci  v 2014. Vzhledem   k
finančnímu  objemu je   tato   zakázka  zakázkou   malého  rozsahu, kde  investiční  komise 
je  pověřena    zadavatelem otevírat    doručené  nabídky   a  hodnotit   splnění kvalifikaci  a  
posuzovat  cenové  nabídky. 

Investiční  komise  po  projednání   doporučuje    zadavateli  zapracovat  do  zadávací 



dokumentace: 

1. Doba  realizace: max. 45 kalendářních  dnů  od  předání  a  převzetí  staveniště.

2. Obchodní  podmínky:    dle nové vzorové  SoD

3. Hodnotícím  kritériem:  nejnižší  nabídková  cena

4. Základní   kvalifikace: standardním  postupem

5.Profesní kvalifikace:   - Výpis   o  obchodního  rejstříku 

-   Doklad  oprávnění  k podnikání  ( provádění  staveb, jejich       

  změn a  odstraňování)

- Osvědčení  o  autorizaci pro  obor  dopravní stavby

6. Technická  kvalifikace:  3 stavební   akce  obdobného  charakteru  z nich min.      

                                             1  v rozsahu   min.  2 mil. Kč   

7. Jistina:  ve  výši  40 tis. Kč složena  na  účet města, min.  1 den  před  termínem  k               

                  podání  nabídek.

8. Pojištění odpovědnosti  za  škodu:  ve  výši  2 mil. Kč 

9.Vyzvat  tyto   společnosti:  - Strabag a.s. Olomouc

                                                - Eurovia  CS a.s., závod  Zlín

                                                - Sisko  spol. s r.o. Přerov

                                                - Sates  Morava  spol. s r.o., Valašské  Meziříčí

                                                      - Porr  a.s. Tlumačov

    

   Výsledek hlasování:  11:0:0 (pro : proti : zdržel se)

3. Rozvojové  záležitosti: Studie „ Cyklo  podjezd  pod   ČD v Předmostí.“

         Ing. Dostál  seznámil  komisi  se zpracovanou   studií   proveditelnosti Cyklo 
podjezdu    pod  tratí   ČD v Předmostí, která  obsahuje  6  variant   možného  řešení    
propojení   cyklostezky a  chodníku  z  ulice   Hranická   v Předmostí   s cyklostezkou  a  
chodníkem    na  ulici  Velká Dlážka.  Nejdůležitější  součástí  propojení  cyklostezek  
v těchto  lokalitách   je   ve   čtyřech  variantách   zřízení    nového   železničního    mostu  
o  světlosti  3,05  x 2,8 m  na  trati   Přerov - Petrovice  u  Karviné  a  Dluhonice -
Prosenice v železničním    km cca  185,687,  který   bude  sloužit   jako   podchod, nebo  
cyklostezka    pod  kolejištěm.   
Ve variantách  1 – 3 
je navržen podchod pod  stávající  železniční  tratí   cca  10 m  SV od stávajícího 
podchodu s podjezdem. 
Varianty 1 a 2
řeší a křížení chodníku a cyklostezky se stávající komunikací I/47 (ulice Lipnická) 
s napojením na chodník a cyklostezku na východní straně ulice Velká Dlážka. 
Ve variantě 1
jsou do nového podchodu navedeni chodci a cyklisté by využívali stávající podchod 
s podjezdem. Výhoda v této variantě je, že logicky a bez vzájemného křížení, navazuje 
chodník i cyklostezka na stávající chodníky a cyklostezky na obou stranách podjezdu 



(před a za ním), nevýhodou je, že na výstavbu chodníku a podchodu pro chodce pod 
železniční tratí nelze předpokládat možnost získání dotace. 
Ve variantě 2
jsou do nového podchodu navedeni cyklisté a chodci by využívali jako doposud stávající 
podchod s podjezdem. Výhoda v této variantě je, že na výstavbu cyklostezky a možná i 
podjezdu pro cyklisty pod železniční tratí lze žádat o poskytnutí dotace, nevýhodou je, že 
chodník dvakrát kříží cyklostezku (jednou před a podruhé za podchodem a podjezdem) a 
tím vznikají nebezpečná místa s přechodem přes cyklostezku,
Orientační předpokládané náklady (hrazené městem) 15,825 mil. Kč.

Varianta 3
navrhuje vedení chodníku a cyklostezky podél plánované okružní křižovatky, 
připravované se stavbou mimoúrovňového křížení silnice I/55 s železnicí. Varianta 3 je 
obdobou předcházející varianty, ale prověřuje možnost vedení (napojení) chodníku a 
cyklostezky podél navržené okružní křižovatky.  Orientační předpokládané náklady 
(hrazené městem) 14,973 mil. Kč.

Varianta 4
počítá  s uvažovaným ostrovním nástupištěm požadované vlakové zastávky Přerov –
Předmostí.   Orientační předpokládané náklady (hrazené městem)  16,488 mil. Kč. 
Varianta 4 řeší podchod pod stávající železniční tratí v odsunuté poloze cca 20 m SV od 
stávajícího podchodu s podjezdem (za schodištěm na nástupiště). Pohyb chodců a 
cyklistů může být i v této variantě řešen obdobně jako ve variantách 1 – 3 se všemi jejich 
výhodami a nevýhodami.
Orientační předpokládané náklady (hrazené městem) 14,973 mil. Kč.  
Vzhledem   k usnesení    zastupitelstva   města  Přerova    z 17.6.2013 upustit  od  
záměru   zřízení    železniční  zastávky   Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice se   
komise  touto   variantou nezabývala.   

Závěr:
             Komise po projednání a diskuzi konstatovala, že z hlediska provozního  je 
stávající stav  pro chodce a zejména pro cyklisty zcela nevyhovující.  Cyklisté jedoucí ve 
směru z Předmostí do centra jsou nuceni 2 x křížit stávající frekventovanou komunikaci 
I/55, resp. II/436. Toto křížení je realizováno po světelně řízeném přechodu pro chodce, 
tzn. slézt z kola a pokračovat pěšky. Ve směru z centra do Předmostí je situace ještě 
horší, vzhledem k tomu, že frekventované komunikace je nutno přecházet 3x.  To ve 
svých důsledcích vede k tomu, že cyklisté jezdí po silnici, kde zejména v podjezdu pod 
tratí jsou s ohledem na intenzity motorové dopravy a rozměry průjezdného profilu 
vystaveni značnému nebezpečí úrazu. Současně významně zpomalují rychlost 
dopravního proudu.  Další část cyklistů nerespektuje stávající dopravní značení. V místě 
přechodu pro chodce přes silnici I/47 neslézají z kola, jezdí i přes zákaz po chodníku. To 
může vést ke kolizím mezi cyklisty a chodci, zejména v místě přechodu pro chodce přes 
silnici I/47, kde díky světelné signalizaci dochází ke kumulací pěších a cyklistů.  
Propojením  stávající  cyklostezky  z Předmostí ( dle  jedné  ze   čtyř variant podjezdu  
pod  tratí ČD), přes   cyklostezku   Velká  Dlážka, cyklostezku v ulici Palackého  až  na  
cyklostezku  v ulici  Komenského  by  byla   vybudována  jedna  z nejdelších  páteřních  
sítí   cyklostezek v Přerově, která   přispěje   k bezpečnosti    provozu  cyklistů  v městě. 

      

      Investiční   a  rozvojová  komise  po  projednání:

      doporučuje Radě města Přerova pokračovat se záměrem propojení cyklostezky  Velká    
      Dlážka - Hranická a doporučuje Odboru rozvoje v rámci projektových prací řešit 



       zapracování  zřízení nového železničního objektu na trati Přerov - Petrovice u Karviné a 
       Dluhonice v železničním  staničení  km 185,687, který bude sloužit jako podchod,     
       nebo cyklostezka pod  kolejištěm a to již do přípravné dokumentace stavby
       Rekonstrukce  ž.st. Přerov, 2.stavba.“ a pokračovat v dalším stupni projektových 
       dokumentací pro tento záměr. Investiční  komise   doporučuje    variantu  č. 2 ,    
       (popř.variantu   č. 4)   propojení cyklostezky   Velká  Dlážka – Hranická.
     

              Výsledek hlasování:  11:0:0 (pro : proti : zdržel se)

4.   Investiční  záležitosti:

       Ing. Dostál seznámil  komisi   se  stavem  zahájení   přecházejících  a  nových inv. akcí       
       

 Zateplení   ZŠ Svisle  (dodatečné stavební  práce), zhotovitel  PSS Přerovská  stavební  
a.s. – předáno  staveniště  7.3.2014

 Zateplení  ZŠ U Tenisu (dodatečné stavební  práce) , zhotovitel   PSS Přerovská 
stavební a.s. – zahájení  prací  březen  2014

 Sociální zařízení   na  Smetanově  7, zhotovitel Středomoravské  stavby  s.r.o., 
termín zahájení   březen  2014 

 Oprava  MK  Čekyně, ul. Na  Podlesí - připravuje   zadání  VZ, doba  realizace  
květen-červen 201

 Opravy  komunikací a  chodníků – byla  vyhlášena  soutěž na  projektanta  

 Cyklostezka  a  chodník  Laguna – soutěž  03/2014,  realizace  v II. pololetí 2014

 Stavební  úpravy   Kašna  Haná +   Pasáž -  realizace  v 09/2014

 Bytový  fond  -IPRM  2014 - Fr. Raše 7  - realizace  08-09/2014

 Obnova  parku   Michalov + Pavlovice – realizace   podzim  2014 až  jaro  2015

 Kompostárna   Žeravice – soutěž  03/2014, realizace  do  31.7.2014

 Sběrný  dvůr  Želatovice – zhotovitel Swietelsky  stavební  s.r.o., předáno staveniště  
v 03/2014

 Stavební  úpravy  Kabelíkova – parkování ,  zhotovitel  Sates  Morava  spol. s r.o, 
realizace  03-04/2014

   

6. Různé

       

Příští  jednání  komise: 1.4. 2014                                          

Zapsal: Ing. Zdeněk Dostál 

V Přerově dne: 14.3. 2014

Jan Jüttner v.r.
předseda komise


