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Návrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova na své 15. schůzi 13. 04. 2015 přijala usnesení č. 399/15/3/2015 Návrh na 
schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola, kterým po projednání 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr vybudování 
parkovacího domu pro kola, 2. ukládá odboru řízení projektů a investic zahájení činností 
projektového řízení přípravy akce nad 500 tis. Kč a 3. ukládá odboru řízení projektů a investic 
ustanovit projektový tým ve složení dle přílohy č. 1.

Stanovisko Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu na svém 8. zasedání dne 21. 04. 2015 přijal 
jednomyslně toto usnesení č. VPRID/08/03/2015 Parkovací dům pro kola:
Přestože není znám investor (např. město nebo jiná organizace), VPRID doporučuje ZM 
schválit investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola s podmínkou 
spolufinancování z vhodného dotačního titulu a doporučuje zahájit přípravu akce.

Stanovisko cyklokoordinátora

Řešením parkování kol v prostoru nádraží ČD se město Přerov zabývalo již v době realizace 
autobusového nádraží, kdy vybudovalo v prostoru mezi nádražní budovou a autobusovým 
nádražím stojany pro cca 130 kol. Toto dovybavení přerovského nádraží bylo reakcí na velké 



množství kol, které byly zaparkovány nahodile v prostoru kolem nádraží. V současné době 
bývají během cyklistické sezóny tyto stojany téměř beze zbytku zastavěny koly. Je tedy 
zřejmé, že prostor nádraží je významným cílem přerovských cyklistů i občanů okolních obcí 
dojíždějících do Přerova za prací. Hlavním nedostatkem současného řešení parkování kol je 
nedostatečné zabezpečení kol zejména pro ty občany, kteří by chtěli jezdit do Přerova na 
kvalitních jízdních kolech. Nově se rozvíjí zájem nejen o klasické městská kola, ale také o 
elektrokola, která umožňují pohodlné dojíždění na delší vzdálenosti nebo zvyšují mobilitu 
seniorů či pohybově méně zdatných obyvatel.  V Přerově také doposud chybí kvalitní 
parkování kol pro cykloturisty. Pro navržení nového bezpečnějšího systému parkování kol 
mluví také fakt, že lokalita přerovského nádraží je vystavena vyššímu riziku drobné 
kriminality. 
Jednou z možností, jak zajistit bezpečné a moderní parkování kol u nádraží je realizace 
automatizovaného parkovacího domu pro kola, jako je např. parkovací dům provozovaný v 
Hradci Králové. Výhodou tohoto řešení oproti klasickému parkování kol do stojanů je vyšší 
komfort pro uživatele jak z pohledu zabezpečení, tak z pohledu samotné kvality parkování. 
Kola jsou uschována pod střechou v suchém prostředí. Uživatel navíc může zaparkovat své 
kolo včetně cyklistického příslušenství – cyklobrašny, helmy, osvětlení apod. Systém 
BIKETOWER je plně automatický a tedy nezávislý na lidském faktoru, jak z hlediska 
bezpečnosti, tak mzdových nákladů. Úroveň zabezpečení zvyšují další prvky, jako jsou 
kamerový systém, vzdálený monitoring, pojištění kol proti krádeži a nemožnost krádeže kol 
bez narušení pláště objektu. Výhodou tohoto systému je i pokrytí běžných provozních nákladů 
pouze z poplatků za parkování, které činí 5 Kč za maximálně 24 hodin parkování (tento 
propočet vychází ze zkušenosti s provozem parkovacího domu v Hradci Králové). Parkovací 
věž Biketower navíc je již třetím rokem provozována v Hradci Králové u přestupního 
terminálu veřejné dopravy a její výsledky jsou vynikající. Svědčí o tom i statistiky parkování 
kol, které jsou k dispozici na odboru ROZ. Pro nové řešení parkování kol u přerovského 
nádraží se přimluvila také řada přerovských občanů, což dokládá anketa organizovaná 
cyklokoordinátorem města v loňském roce. Z ní je patrné, že řada lidí si nechává na 
přerovském nádraží kolo odstaveno a využívá jej pro přesun do zaměstnání v rámci města. 
Rovněž zkušenost z Hradce Králové dokazuje poměrně velkým zájem o dlouhodobé 
parkování kola, v některých případech i na několik dnů. Parkování v takovémto zařízení se již 
blíží plnohodnotné službě občanovi i s možným dalším rozšiřováním nabídky do budoucna –
např. úschovna zavazadel, veřejná cyklo-pumpa, přístup k pitné vodě, sprchy apod. Výhodou 
navrženého řešení oproti klasickým stojanům je také úspora prostoru a s ní spojené jiné 
využití stávajícího prostoru zaplněného cyklistickými stojany. Celý záměr je proto dobré 
vnímat i jako příležitost pro revitalizaci celého přednádražního prostoru, které by však měly 
předcházet opatření na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v lokalitě. Pro to, aby bylo 
zařízení vnímáno jako bezpečné a důvěryhodné je tedy třeba podniknout kroky, které povedou 
i k větší bezpečnosti v celém nádražním prostoru. Vhodné by bylo také zajištění plynulého 
příjezdu až k objektu parkovacího domu pro kola. Celý objekt má potenciál být novou 
dominantou nádraží a přispěje ke kultivaci celého prostředí. Dnes se zde koncentrují sociálně 
vyloučení obyvatelé města, což je v prostoru nádraží jistě nežádoucí záležitost. V případě 
realizace stavby lze očekávat i značný demonstrační účinek ve vztahu k propagaci cyklistické 
dopravy a cykloturistiky. Celý projekt by měl být řešen v úzké spolupráci s Českými drahami, 
jelikož i tento projekt jim přivede nové zákazníky. Objekt lze využít i jako reklamní plochu a 
její výnosy využít právě k pokrytí nákladů na provoz a údržbu zařízení.

Co se týče nevýhod navrhovaného parkovacího domu, je to především vyšší pořizovací 
cena a větší technologická složitost zařízení. Větší počáteční náklady lze však odůvodnit 
vysokou mírou zabezpečení a komfortu pro uživatele, které je možné dosáhnout prakticky jen 
v případě, že je parkovací systém umístěn v uzavřeném prostoru cyklověže nebo budovy. 



Všechna jiná řešení jsou z pohledu bezpečnosti méně precizní nebo naráží na omezení z 
hlediska přístupnosti pro nahodilé uživatele či návštěvníky města. Vyšší pořizovací náklady 
lze řešit i využitím dotačních titulů. V programovacím období 2014 - 2020 se v rámci tzv. 
Integrovaných teritoriálních investic (ITI) nabízí v Integrovaném regionálním operačním 
programu možnost financování parkovacích systémů v cyklodopravě včetně návazných 
cyklostezek s vazbou na dojížďku do zaměstnání. Přestože doposud není znám předpokládaný 
termín vyhlášení výzvy v těchto dotačních titulech ani jejich přesné podmínky, město Přerov 
by mělo tuto možnost vyhodnotit a následně zvolit strategii finančního zajištění parkovacího 
domu pro kola. Co se týče nároků na správu a údržbu zařízení, můžeme vycházet ze 
zkušeností z tříletého provozu společnosti Systematica. Ta hovoří o nízkých běžných 
provozních nákladech, nicméně lze předpokládat, že zařízení bude vyžadovat jednou za čas 
podrobné kontroly technického stavu zakládacího systému odbornou firmou. Jinou otázkou, 
která zůstává nezodpovězena, je životnost zařízení a tedy potenciální náklady na opravy či 
výměnu jednotlivých komponent systému. Před samotným pořízením parkovacího domu by 
měly být tyto údaje objednateli známy. Dalším omezením zařízení je nemožnost rozšiřování 
kapacity zaparkovaných kol v rámci stejné parkovací věže. Jedinou možností je výstavba další 
parkovací věže či doplnění jiného parkovacího systému. Z hlediska úspory prostoru je však 
toto řešení stále výhodné. Co se týče zájmu o parkování v parkovací věži, můžeme zde 
vycházet ze zkušeností z Hradce Králové. Pokud se tedy bude dál rozvíjet systém 
cyklistických stezek města, můžeme očekávat i velký zájem o parkování kol u nádraží, tak 
jako se to děje v Hradci Králové. Rozvoji cyklistické dopravy do budoucna jistě napomůže 
také zklidnění dopravy v souvislosti s dobudováním dálnice D1 kolem Přerova. Zkušenosti z 
jiných českých měst napovídají, že při kvalitní síti cyklostezek lidé používající MHD nebo 
chodící pěšky často pak volí jako dopravní prostředek kolo, a to zejména z důvodu úspory 
času.

Stanovisko Odboru řízení projektů a investic

Odbor řízení projektů a investic byl dne 2.4.2015 informován o plánu vedení města postavit 
pro občany "cyklodům" pro parkování kol. 

V návaznosti na informaci o záměru požádal, dne 3.4.2015, odbor PRI, který byl ke dni 
1.4.2015 zřízen za účelem zavedení projektového řízení s cílem zkvalitnit přípravu 
investičních akcí města, o sdělení více vstupních informací k výše uvedenému záměru odbor 
koncepce a strategického rozvoje a odbor správy majetku a kom. služeb. 

Dne 7.4.2015 obdržel odbor PRI od odboru MAJ informaci o tom, že na 15. jednání Rady 
města Přerova, bude odborem MAJ připraven materiál týkající se schválení uzavření nájemní 
smlouvy na dotčené pozemky ve vlastnictví ČD, na kterých je výstavba parkovacího domu 
pro kola plánována s tím, že finanční krytí výše uvedené smlouvy by mělo být schváleno až 
na příští RM (financováno z rezervy, kterou musí uvolnit ZM). Odbor MAJ dále odboru PRI 
sdělil, že je nutné zažádat ČD o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Dále bylo odboru 
PRI sděleno, že odbor MAJ nemá informace o tom, že by existoval projekt pro město Přerov, 
s tím, že odbor MAJ k 7.4.2015 disponuje pouze výkresovými a technickými podklady, resp. 
materiálem s názvem „Typový podklad systému automatického parkování kol“.

Současně s výše uvedenými informacemi obdržel odbor PRI od odboru ROZ podklady o 
poloze některých inženýrských sítí, orientační zákres umístění stavby a údaje o rozměrech 
prostoru obehnaného zídkou.



Dne 8.4.2015 byl odboru PRI uložen úkol zabezpečit vypracování předlohy návrhu usnesení 
Rady města Přerova na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro 
kola. Odbor PRI přednesl, na poradě vedoucích odborů konané dne 9.4.2015, požadavek na  
zpracování vyjádření a stanovisek těch dotčených odborů Magistrátu města Přerova, které 
mají k výše uvedenému záměru podrobnější informace. 

Na základě informací, které uvedly ve svých vyjádřeních odbory ROZ, MAJ A STAV, 
a na základě podkladů zaslaných těmito odbory, sděluje odbor PRI následující.

Odbor PRI upozorňuje, že v rámci přípravy záměru vybudování parkovacího domu pro kola, 
musí být zadavatelem postupováno v souladu s tzv. 3E principy, tj. s principy hospodárného, 
efektivního a účelného vynakládání finančních prostředků, kdy principy 3E obsahují mj. 
i povinnost zadavatele provádět analýzu potřeby nákupu předmětu plnění veřejné zakázky, 
jejíž součástí je i odůvodnění.

Principy 3E jsou obecnými prováděcími alokačními principy veřejných výdajů. Podle těchto 
principů musí ze zákona postupovat všechny subjekty, které vynakládají veřejné výdaje. 
Povinnost zadavatele postupovat podle principů 3E při realizaci veřejných výdajů (a tedy i 
veřejných zakázek krytých z veřejných výdajů), je uložena v zákoně o finanční kontrole, v 
zákoně o rozpočtových pravidlech a v zákoně o majetku České republiky. Z hlediska 3E má 
klíčovou roli zákon o finanční kontrole.

Vzhledem k tomu, že při přípravě návrhu záměru nebyla 3E analýza provedena, upozorňuje 
odbor PRI zadavatele, že v případě, že ke dni schvalování investičního záměru není tento 
podklad k dispozici, je nutno tento podklad zajistit a provedení analýzy zahrnout alespoň do 
fáze předrealizační přípravy investiční akce.  

V návaznosti na usnesení 15. RM konané dne 13.4.2015, č. usn. 399/15/3/2015, kterým bylo 
odboru PRI uloženo zahájit činnosti projektového řízení přípravy akce nad 500 tis. Kč, 
připravil odbor PRI rámcový přehled harmonogramu přípravy investičních akcí, který může 
sloužit pro návazné plánování časového rámce přípravy a realizace akce. Z tohoto rámcového 
přehledu postupů přípravy investičních akcí budou následně vycházet jednotlivé kroky 
a činnosti projektového řízení.

1. Předrealizační  příprava akce

1a) Příprava investičního záměru stavební akce: 
- zpracování požadavků investora na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby
- zpracování popisu stavby
- vytvoření plánu umístění stavby, informace o plánovaných rozměrech a zastavěné ploše 
(souhrnné požadavky na plochy)
- vypracování územně technických podmínek pro přípravu území 
- zpracování požadavků na stavebně technické řešení stavby:
požadovaná kapacita parkovacího domu
požadavky na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, vč. vyhodnocení energetické 
náročnosti stavby 
požadavky na napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci 
plán projednání a vyřešení věcných břemen – přípojky inženýrských sítí
vyhodnocení rozsahu a způsobů zabezpečení případných přeložek sítí
vytvoření plánu napojení na dopravní infrastrukturu



požadavky na odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany
vypracování projektu napojení na kamerový  systém  s napojením  na  městskou policii
- dořešení majetkových vztahů (pozemek města nebo cizí vlastník) 
- finanční analýza:
předpokládaná výše finančních potřeb na předrealizační přípravu akce
analýza nákladů spojených s dořešením majetkových vztahů
předpokládaná výše finančních prostředků na realizaci 
předpokládaná výše finančních prostředků na provoz a údržbu

1b) Zdůvodnění stavby a vyhodnocení její efektivnosti a přínosů (analýza 3E)

2. Zpracování projektové dokumentace (vč. zadávacího řízení na zpracovatele):
- pro územní řízení a umístění stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti
- pro stavební povolení a provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a vypracování 
položkového rozpočtu

3. Zadávací řízení na zhotovitele stavby

4. Realizace díla

5. Kolaudace a uvedení parkovacího domu pro kola do provozu

6. Předání majetkovému správci do užívání

Projektové řízení
V návaznosti na pověření odboru řízení projektů a investic zahájením činností projektového 
řízení přípravy investiční akce budou činnosti projektového řízení realizovány v souladu s 
„Metodikou projektového řízení“, vycházející z projektu „Zvýšení kvality řízení na magistrátu 
města Přerova“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00056.

Za úsek veřejných zakázek k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů
Jedním z dílčích pracovních podkladů, na který se při své odpovědi na dotazy odboru PRI 
týkající se přípravy záměru vybudování parkovacího domu pro kola odkázal jeden z 
dotčených odborů, který se účastnil vstupních přípravných jednání k záměru, je dokument s 
názvem „Typový podklad systému automatického parkování kol“. Předmětem a účelem 
tohoto typového podkladu je to, že má sloužit jako podklad k vyprojektování konkrétního 
typu „kolárny“ konkrétního výrobce.
V souvislosti s výše uvedeným úsek ZAK odboru PRI upozorňuje zadavatele, že již v 
okamžiku rozhodování o záměru a následném rozhodování o realizaci investiční akce se tato 
akce stává veřejnou zakázkou. 
Zadavatel je pak již v tomto okamžiku bezpodmínečně povinen naplňovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to především ustanovení § 6, který stanoví, že 
zadavatel je při postupu podle tohoto zákona povinen dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace, kdy dodržení výše uvedených zásad současně 
znamená takový postup, který zcela vylučuje zvýhodnění vybraných dodavatelů.
Výše uvedené, mimo ustanovení § 6, dále specifikuje např. i ustanovení § 44 odst. 11 zákona, 
dle kterého zadávací podmínky a zejména technické podmínky a podklady, nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení 
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, 



patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k 
neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy 
výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení.

Za Oddělení projektových řízení a správy dotací
Co se týká hledání zdrojů na spolufinancování tohoto projektu, lze obecně uvést, že by bylo 
možné jej spolufinancovat z evropských fondů a to prostřednictvím nového Integrovaného 
operačního programu (IROP), který ještě není definitivně schválen Evropskou komisí. Jedna z 
investičních priorit prioritní osy 1 je určena na podporu rozvoje a zlepšování dopravních 
systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností s cílem 
podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. V rámci této investiční priority budou 
podporována Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných 
parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) -
systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma 
kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro 
VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností 
přestupu na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) 
je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu 
multimodality a využití VHD. 
Vzhledem k tomu, že nám v tuto chvíli nejsou známy bližší informace o ekonomické a 
provozní části projektu, není možné se podrobněji vyjádřit. Zároveň nejsou ještě připraveny 
podrobné metodiky IROPu, které budou podrobněji specifikovat jak výši podpory, tak i 
možné příjemce dotace v rámci zmiňované investiční priority.
Na výši finanční podpory bude mít zásadní vliv to, zda uvedený typ projektu zakládá svým 
charakterem využití veřejnou podporu. Limity pro projekty zakládající veřejnou podporu v 
rámci operačních programů nejsou ještě podrobně známy, budou řídícími orgány postupně 
dopřesňovány v návaznosti na schvalování jednotlivých operačních programů Evropskou 
komisí.

Stanovisko Odboru správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb informuje o tom, že se účastnil jednání, na 
kterém byly přítomní zástupci Českých drah, Ing. Prachař, zástupce MMPr/STAV a náměstek 
primátora Pavel Košutek. Na uvedeném jednání byl Ing. Prachařem představen záměr 
vybudování cyklodomu na pozemku v blízkosti hlavní budovy nádraží ČD v Přerově 
(pozemek p.č. 6868/83 v k.ú. Přerov). Zástupci ČD deklarovali podporu daného záměru. 
Zároveň informovali o tom, že pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu na daném 
pozemku (nezbytná pro zahájení územního/stavebního řízení) je nezbytné s ČD uzavřít 
smlouvu nájemní na daný pozemek. Po té je možné souběžně s probíhajícím stavebním 
řízením řešit uzavření budoucí kupní smlouvy na dotčené pozemky.
Uzavření nájemní smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 15. schůzi konané dne 
13.4.2015 usnesením č. 402/15/6/2015 bod 1.
V současné době řeší odbor správy majetku a komunálních služeb s ČD podmínky převodu 
pozemků dotčených případnou výstavbou cyklodomu a pozemků tvořících veřejná 
prostranství v okolí nádražní budovy ČD.

Stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního prostředí



Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním 
plánem města Přerova. Dle tohoto územního plánu je stavba umístěna v současně zastavěném 
území ve stávajících plochách:
- DZ – plochy dopravní infrastruktury, drážní trati.

Dle § 9 odst. 4) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
plochy drážní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, 
mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například 
stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, 
vozoven, překladišť a správních budov.
Navrhovaný parkovací dům pro kola bude sloužit i pro cestující dráhou v rámci železniční 
stanice Přerov, která je zařízením pro drážní dopravu, a proto tento parkovací dům odpovídá 
svým charakterem vymezené ploše a není nepřípustnou stavbou.

Umístění navrhované stavby lze, dle § 76 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění (dále jen "stavební zákon"), jen 
na základě územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Příslušným úřadem k 
vydání územního rozhodnutí podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je Magistrát města 
Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad.
Příslušný k vydání stavebního povolení  je Drážní úřad, jak vyplývá ze stanoviska, které 
Drážní úřad, jako příslušný speciální stavební úřad pro stavby drah a na dráze, včetně zařízení 
na dráze, vydal, v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 stavebního zákona, dne 13.4.2015 pod 
č.j. DUCR-19909/15/Bv.  Drážní úřad v tomto stanovisku dále uvádí, že stavební úřad MMPr 
nemůže vést sloučené územní a stavební řízení.

Stanovisko Odboru ekonomiky

Rozpočet statutárního města Přerova v současné době nedisponuje volnými zdroji ve větším 
objemu. V případě schválení výše uvedeného záměru možnost jeho zafinancování představuje 
použití části rezervy vyčleněné na spolufinancování projektů ITI/EU nebo získání doposud 
nerozpočtovaných zdrojů, popř. zrušení či omezení některých ze stávajících výdajů.

Důvodová zpráva:

Již v minulých letech proběhla prezentace automatického cyklodomu vedení města Přerova a 
zástupcům příslušných odborů MMPr. Již tehdy bylo uvažovanou lokalitou pro umístění této 
stavby prostor mezi železniční stanicí a autobusovým nádražím. Vedení města tuto myšlenku 
podporovalo, ale z různých důvodů nebyla příprava realizace stavby realizována.
Jedná se o automatický samoobslužný parkovací systém pro cyklisty unikátní konstrukce, 
chráněný užitným a průmyslovým vzorem. Typ BT2 na ploše 8,3x8,3 metrů je umístěno a 
plně zabezpečeno až 117 ks jízdních kol. Stavba o celkové výšce 11,4 m je z ocelové 
konstrukce ve tvaru dvanáctiúhelníku s plechovou střešní krytinou a dle požadavků se 
skleněnou nebo plechovou výplní bočních stěn. Uložení jízdních kol je zabezpečeno 
výtahovým systémem se zakladačem do jednotlivých úložných stání je ovládáno řídící 
jednotkou, propojenou s čipovým snímačem a platebním terminálem, které zaručují 
jednoduchý příjem a výdej jízdních kol s přístupovou dobou ke kolu 30 s. Parkovací 
cyklodům je určen pro kola všech váhových i cenových kategorií s uložením v zabezpečeném 
a suchém prostředí s možností vzdáleného monitorování, případně připojení na pult centrální 



ochrany (vyžaduje připojení internetu). 
Vlastní stavbu a technologii v předpokládané hodnotě 9 mil. Kč dodá a instaluje výrobce 
(dodavatel), ale na městě (investorovi) je zajištění umístění stavby do terénu, základy, 
přípojka kanalizace, přípojka elektroinstalace a přípojka internetu, dále musí zajistit potřebná 
stavební povolení (typový projekt dodá dodavatel). Cena za tyto činnosti se odvíjí od poměrů 
v lokalitě, např. v Hradci Králové činila cca 0,8 mil. Kč. Celková částka za přípravu a 
výstavbu tohoto typu cyklodomu se tedy pohybuje kolem 10 mil. Kč. Provozní náklady 
v Hradci Králové – měsíční provozní výdaje 6 390,- Kč, průměrný měsíční příjem 
v cyklistickou sezónu 12 000,- Kč, zimní měsíce 5 000,- Kč.
Průměrný počet vjezdů za měsíc – 1 000 vjezdů; poplatek 5,- Kč/den; řada cyklistů si nechává 
kolo zaparkované ve věži i několik dní, někteří tam parkují pravidelně a používají věž místo 
úschovy kola doma. 

Záměr je v souladu s Plánem pro Přerov 2014-2020, konkrétně s těmito cíli:
 Bod II. Strategie – zajištění udržitelného rozvoje města
 Bod IV. Doprava a veřejný sektor – podpora pěší, cyklistické a městské hromadné 

dopravy s cílem, aby bylo méně automobilů v ulicích města a jejich průjezd byl plynulejší
 Bod VI. Životní prostředí – podpora projektů zaměřených na zlepšování životního 

prostředí
Záměr je v souladu také se Strategickým plánem územního a ekonomického rozvoje 
statutárního města Přerova pro období 2014–2020, prioritní osou 1.1 Ekonomický rozvoj a 
podpora podnikání, vč. oblasti cestovního ruchu, opatřením 1.1.2 Poskytování informačních a 
poradenských služeb pro rozvoj podnikání, podpora partnerství a rozvoj spolupráce, podpora 
podnikatelských záměrů, opatřením 1.2.5 Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy 
cestovního ruchu, které je zaměřeno na novou výstavbu, stavební úpravy, rekonstrukci a 
zatraktivnění infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu, a to včetně návazné 
infrastruktury, doplňkových aktivit a služeb, kde jsou u bodu cykloturistiky uvedeny aktivity: 
výstavba a modernizace cyklistických stezek a tras s možností jejich využití pro in-line 
aktivity, rozvoj doprovodných služeb a vybavenosti pro cykloturisty – úschovny kol a 
půjčovny, servisy, certifikovaná ubytovací zařízení, atd. Dále také v prioritní ose 1.2 Rozvoj 
dopravní, technické a environmentální infrastruktury, Prioritě 1.2.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury, Opatření 2.1.2: Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy dopravy 
na páteřní síti, zvýšit bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní síti, řešit 
dopravu v klidu, kde v aktivitě 1.2.1.2 Zlepšit dopravní prostupnost města pro všechny druhy 
dopravy na páteřní síti, zvýšit bezpečnost silničního provozu, zklidňovat dopravu na ostatní 
síti, řešit dopravu v klidu je mimo jiné uvedeno Pozornost bude také zaměřena na 
promyšlenou parkovací politiku. Podporováno bude zřizování a rozšiřování odstavných ploch 
systému „Park and Ride“, „Bike and Ride“ a „Kiss and Ride“ a v aktivitě 1.2.1.4 Podpora 
bezmotorové dopravy, kdy společně s cyklistickými komunikacemi (popř. v návaznosti na již 
zřízené komunikace) bude také budována doprovodná infrastruktura pro cyklisty –
odpočívadla, orientační systémy, informační tabule a panely, stojany na kola, úschovny kol, 
městský mobiliář, atd.


