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Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

Zpravodaj: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru PRI

Název návrhu:

Investiční akce nad 500. tis. Kč k  realizaci v roce 2016

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 bere na vědomí seznam přecházejících investičních akcí z roku 2015 do roku 2016 dle 
přiložené tabulky a dle důvodové zprávy,

2 bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2016 dle přiložené tabulky a důvodové 
zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z jednání zastupitelstva města 
Přerova ze den 14.12.2015 a ze dne 18.1.2016,

3 bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2016 
dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Odbor PRI připravil pro ZM přehled investičních akcí na rok 2016, a to jednak přecházejících z roku 
2015, pak nově navrhovaných již finančně krytých a pak těch, kde probíhá projektová příprava a 
finanční prostředky na realizaci budou případně schváleny v průběhu roku. 

1. Přecházející investiční akce nad 500. tis. Kč – první tři akce jsou již realizačně ukončeny, 
dopracovávají se administrativní úkony, další tři jsou vysoutěženy a podepsána smlouva o dílo, u 
poslední probíhá výběr dodavatele. 
Oprava komunikací a chodníků vč. PD – koncem roku 2015 byly dokončeny realizace posledních 
oprav komunikací a chodníků zahájených v roce 2014. Pro pokrytí nákladů spojených s uvolněním 
pozastávky a pro úhradu nákladů na vyhotovení geometrických plánů pro zápis komunikací a 
chodníků do KN, na řešení změny dopravního provozu na komunikaci Tylova, vyhotovení GP pro 



majetkové vypořádání pozemků ve vlastnictví SSOK spojených s realizací opravy chodníku v ulici 
Vinařská požadujeme ponechat akci v rozpočtu roku 2016. Uvedené rekonstrukce jsou dokončeny v 
termínu dle SoD. 

Jižní čtvrť I, Přerov - komunikace - II. etapa (IPRM) - stavební práce byly ukončeny v termínu v 
souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Po ukončení stavebních prací bylo provedeno geodetické 
zaměření komunikací, chodníků a parkovacích ploch. Pro ukončení investiční akce je nutné provést i 
majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikací, parkovišť a nových chodníků, 
proto požadujeme ponechat akci v rozpočtu roku 2016.

Lávka U tenisu – dokončená a zkolaudovaná lávku U Tenisu v Přerově byla v 2015 předána do 
užívání. Na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem a Povodím Moravy týkajících se 
zřízení služebnosti, nájemní smlouvy na užívání pozemků ve vlastnictví Povodí Moravy po dobu 
výstavby lávky žádáme o rozpočtové opatření ve výši 200 tis. Kč a ponechání investiční akce v 
rozpočtu roku 2016. Stavba byla dokončena v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo a předána 
majetkovému správci do užívání. 

Prezentace archeologických nálezů v Přerově - v současné době je vybrán zhotovitel této investiční 
akce spočívající v prezentaci archeologických nálezů v ploše odkrytých základových artefaktů kostela 
sv. Marka a školy Jednoty českobratrské. Je uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění v roce 2016. 

Stavební úpravy proluky, ul. Bratrská - předmětem plnění akce jsou stavební úpravy proluky v ulici 
Bratrská. V současné době je vybrán zhotovitel této investiční akce a uzavřena smlouva o dílo s 
termínem plnění 2016.

Provizorní oprava MK v Čekyni, ul. U Rybníčku, ul. Vinohrádky - je vybrán zhotovitel této 
investiční akce, uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění v roce 2016. Předmětem plnění je 
provizorní oprava místní komunikace v místní části Čekyně - I. etapy v ul. U Rybníčku. 
Restaurování stropní dekorativní malby v objektu zámku - předmětem zakázky je provedení 
restaurování stropní klasicistní dekorativní nástěnné malby v bývalé kapli u zámku č. p. 1, Horní nám. 
v Přerově. V současné době probíhá výběrové řízení na restaurátora.

2. Schválené – nové investiční akce nad 500. tis. Kč – první tři akce jsou součástí schválené částky 
10 mil. Kč na opravy komunikací, probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby, akce 
Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku v Přerově probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele, zbývající tři akce jsou finančně kryty, probíhá finalizace projektové přípravy a podání, 
příp. je už podána, žádosti o dotaci. 
Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku ul. Žižkova – rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku 
ul. Žižkova spočívá v provedení nových konstrukčních vrstev tak, aby konstrukce příjezdové 
komunikace odpovídala normovým parametrům. Součástí projektu je i rozšíření parkovacích ploch, 
rekonstrukce chodníků s novým odvodněním dešťových vod do uličních vpustí a částečně do nově 
navržené kanalizace. Nově rekonstruovaná komunikace bude mít šířku 3,5 m a bude jednosměrná. 
Součásti projektu je realizace nového veřejného osvětlení. Stávající veřejné osvětlení bude 
demontováno a nahrazeno novými stožáry a svítidly. Po dokončení stavebních prací budou provedeny 
terénní a sadové úpravy s posetím travnatých ploch travním semenem a výsadbou nových keřů.

Oprava komunikace ul. Hanácká, Popovice - oprava komunikace ulic Hanácká, Kovářská v místní 
části Popovice spočívá v opravě místní obslužné komunikace a autobusové zastávky v obci Popovice.
Jedná se o komunikaci v zastavěném území napojenou na místní silnici přicházející ze směru od 
místní části Přerova-Předmostí, Kočíře a procházející ulicemi Hanácká a Kovářská. Na začátku 
opravované trasy u křižovatky bude opravena stávající autobusová zastávka. Délka nové trasy je 
382,31 m a komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná. Oprava stávající místní 
komunikace zahrnuje především odfrézování stávající obrusné a ložní vrstvy, položení nové 
konstrukce vozovky, položení nového povrchu chodníku v zastávkovém zálivu a vjezdů včetně 
realizace terénních úprav. 



Úprava propojení cyklostezek u OK Želatovská – předmětem realizace investiční akce je úprava 
propojení cyklostezek v okolí okružní křižovatky ulic Želatovská, Dvořákova, tř. 17. listopadu a Bří 
Hovůrkových. Úpravy spočívají v provedení nástřiku vodorovného dopravního značení a v osazení 
hmatných pásů šíře 0,3m z reliéfní barevné (bílé) dlažby pro oddělení cyklodopravy od pěší. Součástí 
úprav je i realizace varovných a signálních pásů v místech přechodů pro chodce včetně ostrůvků. 

Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku v Přerově - předmětem plnění zakázky 
jsou dodávky, služby a stavební práce nezbytné pro vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 
Muzea Komenského v Přerově, p.o. v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov, který je nemovitou 
kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. V prostoru pokladny a 
respiria bude provedena změna dispozičního řešení dle designérského návrhu. 

Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem – předmětem stavebních úprav jsou stavební úpravy pro energetické 
úspory pavilonů učeben I. stupně a II. stupně areálu Základní školy Přerov dle energetického auditu. 
Bude provedeno nové kontaktní zateplení obvodových plášťů, zateplení střechy tělocvičny a budou 
vyměněny stávající kovová a dřevěná okna. V rámci realizace VZT budou na střeše umístěny jednotky 
vzduchotechniky a na jižní straně budovy budou osazeny slunolamy. 

Regenerace panelového sídliště Předmostí - 10. etapa - předmětem investiční akce je úprava 
chodníků, komunikací a parkovacích možností pro osobní vozidla, doplnění mobiliáře, obnovu 
veřejného osvětlení, sadové úpravy a zejména modernizaci 2 zastaralých dětských hřišť. Herní prvky 
jsou pečlivě voleny tak, aby splňovaly požadavky zadavatele na snadnou údržbu, odolnost proti 
vandalismu a jsou zvoleny tak, aby byly v rámci sídliště unikátní. Okolo hřiště na míčové hry bude 
vybudována krátká dráha pro malé a pro nejmenší děti (inline /cyklo).

Regenerace městského domu – předmětem realizace je částečné zateplení fasády a soklu MD, 
kompletní výměnu oken a dveří. Stávající dřevěné okenní výplně budou vyměněny za nové – dřevěné. 
Dále bude provedeno zateplení menších stříšek u dvorní části včetně výměny krytiny. Barevné řešení 
fasády vychází ze stávajícího řešení uliční fasády a bylo odsouhlaseno městským architektem. Přesné 
barevné řešení fasády bude navrhnuto v obdobných odstínech stávající uliční fasády. Zateplení půdy 
bude provedeno po vyčištění půdního prostoru od nečistot izolantem z minerální vaty. 

3. Investiční akce v přípravě dosud bez schválení finančních prostředků na realizaci investiční 
akce - realizaci v roce 2016
Odstranění stavby vodního prvku - kašny u restaurace Haná, včetně úprav - předmětem stavby je 
demolice betonové nádrže, která byla vybudována před více než padesáti lety a sloužila jako požární 
nádrž. Následně byla nádrž doplněna o plastiku, která je její součástí. V dnešní době je stavba 
nefunkční a bez jakéhokoli využití. Po odstranění jednotlivých konstrukcí dojde k zasypání nádrže a 
osetí travním semenem. Před vlastní demolicí vodní nádrže dojde k demontáži a přemístění sochařské 
plastiky od sochaře p. Ivana Theimera. Pro přemístění byla vybrána lokalita v ulici Spálenec v 
prostoru pod hradbami. 

Odbahnění jezírka v ORNIS - předmětem plnění této investiční akce je vyčištění dvou stávajících 
jezírek o rozloze 2400 m2 v areálu ornitologické stanice v Přerově. Předpokládaná mocnost sedimentu 
0,6 až 1,0 m. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Zadavatel předpokládá, že dílo 
bude spolufinancováno z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. 

Přeložka veřejného osvětlení Svépomoc II – v současné době se zpracovává PD na přeložku 
nadzemního vedení veřejného osvětlení v ulici Svépomoc II, neboť společnost ČEZ Distribuce, a.s., 
má záměr realizovat výměnu nadzemního vedení sítí NN a stávajících podpěrných bodů za nové. 
Předpokládaný termín realizace je v 9/2016. Na stejných podpěrných bodech je uloženo vedení 
veřejného osvětlení ulice. Přeložka VO bude provedena do chodníku, ve kterém budou umístěny i 
nové stožáry veřejného osvětlení. Předpokládané náklady na realizaci přeložky v roce 2016 jsou 1 600 
tis. Kč



Spoluúčast města

Protipovodňová opatření - zídka na nábř. Beneše – předpokládaná finanční spoluúčast města ve 
výši 4.300,00 tis. Kč na realizaci protipovodňových opatření na nábřeží E. Beneše. Investorem 
protipovodňových opatření je Povodí Moravy s.p. 

Sil. I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí - předpokládaná finanční spoluúčast města ve výši 6.300,00 
tis. Kč na realizaci mimoúrovňové křížení komunikace I/55 s ČD v Předmostí. 

Mimo tyto uvedené akce probíhá projektová příprava staveb v objemu cca 5 mil. Kč schválených 
rozpočtem, další prostředky na projektovou přípravu budou nárokovány průběžně dle zadaných úkolů. 

Příloha:
Investiční akce nad 500 tis. Kč - realizace rok 2016


