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Odbor správy majetku a komunálních služeb
Oddělení bytové správy

Č. Název investice a
rok pořízení

Hodnota 
investice

Zdůvodnění odpisu investice

1. Sokolská  2,4,6,8 –
studie střešní nástavby

rok 1998

        55.575,- Rozhodnutím vedení města nebyla akce zařazena mezi 
investiční akce z důvodu stížnosti obyvatel v dané lokalitě 
na další možné zhoršení již tak problémového parkování. 
Privatizace domu byla schválena v roce 2007. Bytový 
dům byl již privatizován a společenství vlastníků jednotek 
nemělo zájem o realizaci střešní nástavby s bytovými 
jednotkami.

2. Jižní čtvrť I-III 
(plynofikace bytů 
v návaznosti na PV)

rok 2001

         3.150,- Z důvodu zvýšení kategorie bytu a s tím souvisejícím 
zvýšením nájemného, nebylo ze strany nájemce bytu 
umožněno akci realizovat. Privatizace domu byla 
schválena v roce 2007. Z důvodu prodeje domů Jižní čtvrť 
III/10, Jižní čtvrť I/24 a Jižní čtvrť I/31 se již tato akce 
nebude realizovat a nový vlastníci neměli zájem o tuto 
projektovou dokumentaci.

3. PD na výstavbu 
bezbariérových garáží 
na ulici Kozlovská

rok 2001

       49.000,-- K výstavbě bezbariérových garáží nedošlo z důvodu 
neschválení finančního krytí akce v rozpočtu města a 
v současnosti PD nelze použít vzhledem k přijetí nového 
stavebního zákona včetně prováděcích předpisů 
k požadavkům na vypracování dokumentace

Oddělení investic a technické správy

Č. Název investice Hodnota 
investice

Zdůvodnění odpisu investice

1. PD – odvětrání 
tělocvičny v
objektu DDM Atlas

rok 2006

43.506,40 Kč
Po provedení tělocvičny bylo na žádost vedení DDM 
Atlas zadáno zpracování PD na odvětrání předmětné 
tělocvičny. Z důvodu vysoké finanční náročnosti nebyla 
investice realizována a dnes již nepoužitelná pro realizaci.

2. PD – plynofikace 
objektu 
ubytovny pro 
bezdomovce

rok 2007

40.000,- Kč
Z důvodu vysoké finanční náročnosti a navrhované trasy 
přes cizí pozemky nebyla investice realizována a dnes již 
je PD nepoužitelná pro realizaci.

3. PD – vodovodní 
přípojka pro objekt 
SDH Přerov

rok 2010

22.130,- Kč
Z důvodu nezajištění potřebných finančních prostředků 
nebyla investice realizována a dnes je již PD nepoužitelná 
pro realizaci.

4. PD SSZ Kojetínská x 
Tovačovská

rok 1997-2003

210.005,- Kč
V současné době neplatná a pro realizaci nepoužitelná 
projektová dokumentace vedená na účtu 042
Akce nerealizována z důvodu neschválení finančního 
krytí akce v rozpočtu města.

5. PD kanalizační sběrač 
v ulici Skopalova 60.333,- Kč

Původní záměr byl, že akci bude provádět Statutární 
město Přerov, po rozhodnutí vedení města Přerova v roce 
2007 byla tato akce převedena na VaK Přerov, který si 
nechal zpracovat svoji PD a stavbu i realizoval.



rok 2007                                                                                                                              
6. Správní poplatek 

Kopaniny

rok 2004

3.000,- Kč
Poplatek pro vydání PD, která je již neplatná

7. Kolkové známky

rok 2004
200,- Kč

Poplatek KN pro vydání PD, která je již neplatná a 
nepoužitelná k realizaci

Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb

Č. Název investice Hodnota 
investice

Zdůvodnění odpisu investice

1. PD bezbariérová úprava 
pravobřežních zdí u 
mostu Míru

rok 1999

49.140,- Tato úprava byla provedena v rámci rekonstrukce 
nábřežních zdí provedených Povodím Moravy. PD 
zajišťoval Odbor rozvoje.

2. PD chodník ulice 
Kramářova

rok 2002

22.100,- Zamýšlené rozšíření nebylo provedeno, protože došlo 
k rozšíření parkovacích míst a tím pádem k nárůstu 
četnosti vozidel na předmětné ulici, z toho důvodu nebylo 
možné již realizovat rozšíření chodníku. S ohledem na 
změnu poměrů je PD v současnosti již zastaralá a po 
novele stavebního zákona již nepoužitelná.  Na základě 
těchto skutečností byla v roce 2013 provedena předlažba 
chodníku v ulici Kramářova pouze ve stávajících 
šířkových parametrech.

3. PD autobusová zastávka 
Předmostí ul. Teličkova

rok 2004

49.200,- Zastávku včetně přístřešku realizovala firma Olympus 
v souvislosti se stavbou objektu montážní haly.

4. PD zpevněné plochy 
v parku Michalov u WC

rok 2004

10.400,- Akce nebyla realizována, protože bylo vydáno zamítavé 
stanovisko na tuto akci-předlažba zeleně- orgánem 
ochrany životního prostředí a památkové péče - park 
Michalov .

5. Regenerační plán 
přednádražního 
prostoru

rok 2004

23.800,- Tato studie nebyla využita pro další projektovou 
dokumentaci. Studii zajišťoval Odbor rozvoje.
České Dráhy provedly rekonstrukci přednádražního 
prostoru na své náklady v rámci rekonstrukce budovy 
Českých drah.

6. PD hřiště ul. Seifertova

rok 2004

49.980,- Na podnět obyvatel domu ul. Seifertova byla zhotovena 
PD na využití prostoru ul. Seifertova. Následně proběhla 
anketa mezi obyvateli ulic Seifertova, Bajákova, 
Mikuláškova a Svornosti, obyvatelé si vybrali lokalitu na 
ulici Mikuláškova a hřiště na ulici Seifertova nebylo 
zařazeno do koncepce dětských hřišť. Hřiště na ulici 
Mikuláškova bylo vybudováno do dvou let.
PD je v současnosti již zastaralá a po novele stavebního 
zákona již nepoužitelná. 

7. PD chodník ul. 9.května 
k SOU
Vytýčení pozemků
Vynětí ze ZPF

rok 2005

27.746,-

10.115,-
  1.800,-

Vzhledem k tomu, že by nově navržený chodník 
nenavazoval na další chybějící   chodník ( jehož výstavba 
by vyžadovala vysoké finanční náklady)
– stavební úřad a správce silnice I. třídy vydaly zamítavé 
stanovisko pro realizaci

8. PD víceúčelové hřiště 26.000,- Proti původnímu požadavku obyvatelé okolních domů 



Jižní čtvrť I/28-30

rok 2009

nesouhlasí se stavbou hřiště. V rámci dotací bylo 
vybudováno nové dětské hřiště u vedlejšího bloku.

Odbor koncepce a strategického rozvoje

Č. Název investice Hodnota 
investice

Zdůvodnění odpisu investice

1.
Stezka pro chodce a 
cyklisty do Dluhonic 
(500215)

38 400,- Na žádost tehdejší komise pro místní část Dluhonice byla 
vypracována v r. 2011 dokumentace pro územní 
rozhodnutí na výstavbu nové smíšené stezky pro pěší a 
cyklisty do místní části V - Dluhonice. Po volbách do 
nově zřízených osadních výborů v r. 2011 byla Osadním 
výborem Dluhonice cyklostezka se smíšeným provozem 
chodců a cyklistů v navržené trase odmítnuta a hledaly se 
jiné možnosti. Z uvedeného důvodu navrhujeme vyřazení 
dokumentace z evidence a z účetnictví nedokončených 
akcí. Pořizovací cena dokumentace je 38 400 Kč.

2.
Přístavba psího útulku 
Přerov - psí hotel 
(500267)

6 000,- Studie prověření možnosti rozšíření útulku pro zavedení 
služby uložení psů na přechodnou dobu (nemoc, 
dovolená, krátkodobá nepřítomnost majitele). Navržená 
přístavba komfortní zastřešené a vyhřívané kotce s 
obsluhou. Od záměru bylo upuštěno pro jeho finanční 
náročnost. Kotce jsou postupně přidávány v jiném 
rozsahu bez přístavby. Studie je dále nevyužitelná, 
proto navrhujeme její vyřazení z evidence a z 
účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 6 000 Kč.

3.
PD dopravní změny 
placeného stání (533)

72 450,- Zóna placeného stání byla zavedena v r. 2000 a v r. 2002, 
dopravní změny placeného stání byly zpracovávány a 
částečně realizovány před rokem 2004, vedením města 
nebylo akceptováno navrhované rozšíření zóny. 
Vzhledem k tomu, že dokumentace je více než 10 let 
stará, dopravní situace v Přerově i legislativa se za tu 
dobu změnily, tudíž je nepoužitelná. Nově bude 
parkovací politika města zpracována v plánu udržitelné 
mobility, která bude zadána v letošním roce. 
Z uvedených důvodů navrhujeme vyřazení 
dokumentace z evidence a z účetnictví nedokončených 
akcí. Pořizovací cena dokumentace je 72 450 Kč.

4.
PD Přeložky 
v průmyslové zóně 
Újezdec (533)

50 400,- Průmyslová zóna Újezdec byla zrušena a v současné době 
je na jejím místě Územním plánem města Přerova 
vymezena návrhová plocha pro bydlení rodinné, kterou 
má zájem směnit s městem PMS a.s. za pozemky v 
Předmostí, které mají být využity pro zábavně naučný 
areál Mamutov. Vzhledem k tomu, že je dokumentace 
zpracována v r. 2002 a upravena v r. 2004 podle dnes již 
neplatného stavebního zákona, který byl nahrazen v roce 
2006 zákonem novým, je v současné době nepoužitelná,
navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence a z 
účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 50 400 Kč.



5.
PD Parkoviště ul. 
Seifertova (533)

16 800,- Jednostupňový projekt byl vypracován v listopadu 2003 a 
je zpracován podle dnes již neplatného stavebního 
zákona, který byl nahrazen v roce 2006 zákonem novým. 
Tato akce nebyla vybrána mezi jmenovité (investiční) 
akce k realizaci. Dokumentace je v současné době 
nepoužitelná, pokud by byl záměr obnoven, musela by 
být vypracována zcela nová dokumentace všech stupňů. 
Z uvedených důvodů navrhujeme vyřazení 
dokumentace z evidence a z účetnictví nedokončených 
akcí. Pořizovací cena dokumentace je 16 800 Kč.

6.
PD Parkoviště 
tř.17.listopadu (533)

55 000,- Jedná se o technickou pomoc a jednostupňový projekt na 
vybudování parkovacích stání podél příjezdové 
komunikace k řadovým garážím ve dvorním traktu tř. 17. 
listopadu (za hasičskou zbrojnicí a areálem VaKu), které 
byly vypracovány v červenci a v listopadu 2003 a jsou 
zpracovány podle dnes již neplatného stavebního zákona, 
který byl nahrazen v roce 2006 zákonem novým. Tato 
akce nebyla vybrána mezi jmenovité (investiční) akce k 
realizaci. Dokumentace je v současné době nepoužitelná, 
pokud by byl záměr obnoven, musela by být vypracována 
zcela nová dokumentace všech stupňů. Z uvedených 
důvodů navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence 
a z účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 55 000 Kč.

7.
PD Parkoviště Jižní čtvrť 
II / 5 (9009)

12 000,- Projekt byl vypracován před rokem 2006 podle dnes již 
neplatného stavebního zákona, který byl nahrazen v roce 
2006 zákonem novým. Tato akce nemohla být 
realizována kvůli chybně uvedené mu vlastníku v SPI-KN 
na Katastrálním úřadě (až v roce 2014 byl pozemek 
přepsán do vlastnictví ČR-ÚZSVM), proto tato akce 
nemohla být vybrána mezi jmenovité (investiční) akce k 
realizaci. Dokumentace je v současné době nepoužitelná, 
pokud by byl záměr obnoven, musela by být vypracována 
zcela nová dokumentace všech stupňů. Z uvedených 
důvodů navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence 
a z účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 12 000 Kč.

8. PD Rozšíření parkoviště 
Jižní čtvrť II / 5 (9009)

24 480,20 Projekt byl vypracován před rokem 2006 podle dnes již 
neplatného stavebního zákona, který byl nahrazen v roce 
2006 zákonem novým. Tato akce nemohla být 
realizována kvůli chybně uvedené mu vlastníku v SPI-KN 
na Katastrálním úřadě (až v roce 2014 byl pozemek 
přepsán do vlastnictví ČR-ÚZSVM), proto tato akce 
nemohla být vybrána mezi jmenovité (investiční) akce k 
realizaci. Dokumentace je v současné době nepoužitelná, 
pokud by byl záměr obnoven, musela by být vypracována 
zcela nová dokumentace všech stupňů. Z uvedených 
důvodů navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence 
a z účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 24 480,20 Kč.

9.

PD Okružní křižovatka 

54 600,- Projekt byl vypracován pro Ministerstvo vnitra v rámci 
přípravy výstavby nové budovy Okresního ředitelství 
Police ČR. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úpravu 
místních komunikací, byla dokumentace úplatně předána 



Kopaniny (9009) městu Přerovu a zavedena do účetnictví. Dokumentace 
byla vypracována před rokem 2006 podle dnes již 
neplatného stavebního zákona, který byl nahrazen v roce 
2006 zákonem novým. Dokumentace je v současné době 
nepoužitelná, pokud by byl záměr obnoven, musela by 
být vypracována zcela nová dokumentace všech stupňů. 
Z uvedených důvodů navrhujeme vyřazení 
dokumentace z evidence a z účetnictví nedokončených 
akcí. Pořizovací cena dokumentace je 54 600 Kč.

10. PD Cyklostezka 
Kaufland- Emos (9009)

102 816,- Projekt byl vypracován před rokem 2006 podle dnes již 
neplatného stavebního zákona, který byl nahrazen v roce 
2006 zákonem novým. Tato akce nemohla být 
realizována kvůli nesouhlasu vlastníků pozemků a 
vysokým nákladům (podmáčené pozemky), proto tato 
akce nemohla být vybrána mezi jmenovité (investiční) 
akce k realizaci. Pro tuto cyklostezku bylo vypracováno 
několik dokumentací v různých variantách (technická 
pomoc, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí) a je 
v inventarizaci vedena na dvou řádcích (v pořizovacích 
cenách 76 160 Kč a 26 656 Kč). Všechny dokumentace 
jsou v současné době nepoužitelné, pokud by byl záměr 
obnoven, musela by být vypracována zcela nová 
dokumentace všech stupňů. Z uvedených důvodů 
navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence a z 
účetnictví nedokončených akcí. Součet pořizovacích 
cen dokumentace je 102 816 Kč.

11.
Rekonstrukce objektu 
Smetanova 7a (9009)

86 049,- Projekt byl vypracován pro plánované organizační změny 
rozmístění pracovníků úřadu v souvislosti s tehdejšími 
změnami v oblasti sociálních služeb, úřadu práce a pod. 
Dokumentace byla zpracována před rokem 2006 podle 
dnes již neplatného stavebního zákona, který byl 
nahrazen v roce 2006 zákonem novým. Tato akce nebyla 
vybrána mezi jmenovité (investiční) akce k realizaci. 
Dokumentace je v současné době nepoužitelná, pokud by 
byl záměr obnoven, musela by být vypracována zcela 
nová dokumentace všech stupňů. Z uvedených důvodů 
navrhujeme vyřazení dokumentace z evidence a z 
účetnictví nedokončených akcí. Pořizovací cena 
dokumentace je 86 049 Kč.


