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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 13. 7. 2015

Zpravodaj: Ing. Petr Hermély, člen Zastupitelstva města Přerova

Navrhovatel: Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Výbor  pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu

Zpracovatel: Ing. Petr Hermély, člen Zastupitelstva města Přerova
Kamila Lesáková, Ing.

Název návrhu:

Opravy místních komunikací

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vyčlenit každoročně v rozpočtu statutárního města Přerova finanční prostředky na opravy 
místních komunikací (tj. komunikace, chodníky, cyklostezky) ve výši minimálně 10 mil. Kč a tyto 
zařadit do rozpočtu akcí nad 500 tis. Kč pro odbor řízení projektů a investic.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

přijal dne 19.5.2015 usnesení č. VPRID/09/04/2015, bod 1. „z důvodu neuspokojivého stavu místních 
komunikací, opakovaných žádostí občanů města a zástupců místních částí na opravy komunikací 
doporučuje VPRID ZM každoročně vymezit finanční prostředky na opravy MK“.

Odbor ekonomiky

V případě schválení výše uvedeného návrhu na usnesení bude při sestavování návrhu rozpočtu na 
příslušný rok tato částka přednostně blokována a vyčleněna v rámci akcí nad 500 tis. Kč pro odbor 
řízení projektů a investic, který v průběhu přípravy návrhu rozpočtu předloží její rozpis na jednotlivé 
akce. V této souvislosti je však třeba uvést, že nelze předpokládat výraznější zvýšení strany příjmů 
rozpočtu a bude tedy s velkou pravděpodobností nutné omezit výdaje v jiné oblasti.

Odbor řízení projektů a investic, úsek přípravy a realizace investic:

Odbor řízení projektů a investic, úsek přípravy a realizace investic v rámci své činnosti zajišťuje 
zpracování projektových dokumentaci pro vydání stavebních povolení a dokumentací pro provádění 
staveb a realizaci staveb v rozsahu nad 500 tis. Kč. Pro zpracování nových projektových dokumentací 
v rozpočtu úseku přípravy a realizace investic nemá úsek přípravy dostatek finančních prostředků pro 



zajištění příslušných projektových dokumentací. V návrhu usnesení se počítá s vyčleněním finančních 
prostředků v min. výši 10 mil. Kč. Dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrské činnosti UNIKA 2012 vychází náklady na zpracování projektových dokumentaci pro 
opravy místních komunikací 300 tis. Kč. Předpokládáme, že alokovaná částka je včetně projektové 
přípravy staveb.

Odbor řízení projektů a investic, úsek veřejných zakázek:

Ve vztahu k zabezpečení vlastních oprav v daném kalendářním roce je třeba k alokované finanční 
částce vypracovat jmenovitý přehled konkrétních komunikací, tj. plán oprav, v takovém časovém 
předstihu, který umožní v daném roce organizačně a technicky zabezpečit přípravu oprav, tj. 
zpracování projektových dokumentací a příslušných povolení a přípravu a realizaci zadávacích řízení 
na zhotovitele tak, aby po započtení všech časových nároků, které sebou zpracování projektových 
dokumentací a vlastních soutěží na zhotovitele přináší, zůstal dostatečný časový prostor pro vlastní 
realizaci oprav.

Jmenovitý plán oprav je dále nutným podkladem pro zajištění naplnění povinnosti zadavatele 
vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách, který stanovuje povinnost sčítání předpokládaných 
hodnot obdobných, spolu souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací, které zadavatel hodlá 
pořídit v průběhu účetního období, kdy ze znalosti skutečného rozsahu plánovaných oprav vychází 
dále rozhodnutí o druhu zadávacího řízení, které má být dle zákona o veřejných zakázkách využito pro 
výběr zhotovitele/ů. V souhrnné částce nad 10 mil. Kč bez DPH je nutno počítat s otevřeným 
zadávacím řízením, které na jeho provedení nese časový nárok až 6 měsíců; v částce do 10 mil. Kč bez 
DPH je pak možno počítat s takovým druhem zadávacího řízení, které lze realizovat v časech 3-4 
měsíce za předpokladu bezproblémového průběhu řízení.

Důvodová zpráva:

Na 9. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) konaného dne 
19.5.2015 se výbor zabýval žádostí místní části Kozlovice na opravu komunikace v ul. Za Školou 
v Kozlovicích. V souvislosti s výstavbou kanalizace spolufinancované z OPŽP bude povrch 
komunikací v místní části Kozlovice uveden do původního stavu a pouze tyto náklady budou dle 
informací investora (společnosti VaK Přerov) uznatelnými dotačními náklady. Původní stav v ul. Za 
Školou již před stavbou kanalizace neodpovídal požadavkům na kvalitu konstrukčních vrstev 
vozovky, vykazoval četné výmoly a zaprávky po překopech, původní povrch tvořila kombinace 
asfaltobetonu a prolévaného makadamu. Požadavkem místní části je provést komunikaci v ul. Za 
Školou v celé šíři a délce v asfaltobetonovém provedení. Zároveň upozorňují na obdobný stav 
komunikací v celých Kozlovicích. 

Stav komunikací na celém území města je neuspokojivý. Občané města (předsedové SVJ) i zástupci 
místních částí neustále žádají o opravu komunikací v okolí svého bydliště. Některé požadavky nebyly 
vyřešeny pro nedostatek finančních prostředků, jiné z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů 
nebo z důvodu jiných priorit v rámci oprav místních komunikací. Ze současných evidovaných 
požadavků lze zmínit např. požadavky na opravy komunikací v ul. Kainarova, Dvořákova (vnitroblok 
u MŠ), vnitroblok za Žižkovou, Svisle, Otakara Jaroše, Svépomoc I., Henčlov – Nová, Martinská, 
Popovice – Hanácká, Kovářská, Žeravice – Pod Lesem, U Stadionu, Lověšice – U Parku, U 
Sokolovny, Předmostí – Kotasova, Janáčkova, Karasova, Čekyně – Selská, Zámecká. Na některé z 
uvedených požadavků (Kainarova, Dvořákova, vnitroblok za Žižkovou, Lověšice - U Parku, Popovice 
- Hanácká, Kovářská aj.) byly v minulých letech zpracovány projektové dokumentace a vydána 
stavební povolení, u nichž Odbor koncepce a strategického rozvoje prodlužuje jejich platnost.



V období 2006-2014 fungovala pracovní skupina pro návrh plánu oprav místních komunikací. 
Pracovní skupina ve složení primátora, náměstků primátora, zástupců odborů MAJ, ROZ i zástupců 
TSMPr vybírala v koordinaci se správci sítí komunikace, které byly následně opraveny vyfrézováním 
a položením nové asfaltobetonové vrstvy. V souvislosti s plánovanými opravami místních komunikací 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 448/21/6 ze dne 15.6.2005 
1. schválilo vypracovaný katalog komunikací jako strategický dokument o stavu silničních 
komunikací na území města Přerova a jako podklad pro plán oprav místních komunikací, 
2. schválilo na dobu 10 let, tj. od roku 2006 do roku 2016, částku 20 mil. Kč jako předpokládaný 
každoroční výdaj z rozpočtu Města Přerova, na údržbu a opravy místních komunikací podle 
plánu oprav místních komunikací, který bude předložen Zastupitelstvu města Přerova 
každoročně ke schválení. Tyto opravy budou realizovány mimo rozvojové dopravní investice.

Výše skutečně vynaložených finančních prostředků na opravy komunikací frézováním, rekonstrukce 
komunikací a opravy chodníků dosahovala v průměru 20 mil. Kč/rok (do průměru nejsou započítány 
nové dopravní stavby). 
  
Rok Opravy komunikací frézováním v ulicích:
2006 Přerov - část nábř. PFB, Sokolská; Henčlov – části 

ul. Sokolů, Nová, Zakladatelů
2007 Přerov - Bartošova, B. Němcové, Denisova, 

Svépomoc II., Svépomoc III., Předmostí –
Sportovní a část ul. Teličkova

2008 Dluhonská (od ul. Na Odpoledni po ul. Na Hrázi), 
Na Odpoledni, Na Svépomoc

2009 Přerov - Čechova, Interbrigadistů, Jasínkova, 
Klivarova, Kramářova, Smetanova, Sušilova, 
Šířava (v úseku Komenského – Čechova), 
Wurmova, Žižkova, Předmostí – U Pošty, 
Dluhonice – K Rokytnici a U Rozvodny, Vinary –
Za Humny 

2010 Přerov – Bezručova, Riedlova, Kabelíkova, Tř.gen. 
Janouška, Gen. Štefánka; Žeravice - Suchý potok, 
U stadionu; Lýsky – U Silnice

2011 Předmostí – Tyršova, Kotkova, Janáčkova; 
Penčice - Rohová; Lověšice – podjezd, 

2012 Kozlovice (ke sportovnímu areálu), Čekyně - ul. 
Na Podlesí, Újezdec - ul. Nová Čtvrť, Spojovací, 
Pod dubičky, Přerov - ul. Pivovarská 

2013 Přerov - Bratrská, část E.Beneše, Seifertova, 
Šířava-Svisle; Předmostí-Prostějovská; Čekyně; 
U Žebračky - oprava panelové komunikace v ulici; 
Lověšice - Chaloupky

2014 Čekyně - Na Podlesí, Dluhonice - U Zbrojnice, 
Újezdec - Pod Dubičky, aj.

Vedle frézování byly některé komunikace rekonstruovány.
Rok Rekonstrukce komunikací:
2006 Újezdec, ul. Hlavní - místní komunikace, 

extravilán
2008-2009 Lověšice - Brněnská, Čekyně - Borošín, Přerov -

Nerudova
2010 Přerov – Alšova, Újezdec – Větrná, 
2011 Dvořákova ul. - sjezd k hotelu FIT + zastávky



Rok Opravy chodníků (místní komunikace IV.tř)
2013 Henčlov - U Letiště 1.část
2014 Mervartova, Denisova, Partyzánská, Želátovská, 

R. Stokláskové, Na Hrázi (parkoviště), Předmostí -
Tylova, Lýsky - U Silnice, Dluhonice - U Hřiště, 
Vinary - Vinařská, Penčice - Tršická, Přerov -
Dvořákova 25-31, aj.

Závěr:
S ohledem na stávající stav komunikací statutární město bude i nadále, v rámci finančních možností, 
pokračovat v opravách komunikací, chodníků a cyklostezek, spočívajících zejména v celoplošných 
opravách povrchů, případně konstrukčních vrstev místních komunikací apod. Z uvedeného vyplývá, že 
v těchto případech nepůjde o opravy výtluků, lokálních propadů apod., jejichž odstranění řeší 
především Technické služby města Přerova, s.r.o., které na zajištění těchto menších oprav, čištění 
komunikací, odklízení sněhu atd. každoročně obdrží z rozpočtu města průměrně částku ve výši cca 
26 mil. Kč. Částka vymezená v návrhu na usnesení bude v rozpočtu statuárního města na rok 2016 a v 
letech následujících určena na opravy komunikací řazené do akcí nad 500 tis. Kč, jejichž realizaci 
bude zabezpečovat Odbor řízení projektů a investic. Plán oprav místních komunikací bude vypracován 
ve spolupráci s ostatními odbory, zejména s odborem správy majetku a komunálních služeb, na 
základě jehož doporučení budou vybrány komunikace, které je nutné opravit. Uvedená částka zahrnuje 
také výdaje na přípravu akcí, zpracování PD, realizace zadávacích řízení a jiné související výdaje.

Do objemu těchto finančních prostředků nebudou zahrnuty již zmíněné prostředky pro Technické 
služby města Přerova, s. r.o., prostředky, o jejichž užití si rozhodují místní výbory (1 000 Kč/obyvatel) 
a zdroje, které si za účelem oprav a údržby komunikací vyčlení v rámci přiznaného limitu výdajů 
rozpočtu pro daný rok odbor správy majetku a komunálních služeb.


