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Název návrhu:

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská".

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor ekonomiky

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
uspořených na akci Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem – energetická opatření ve výši 3,5 mil. Kč, a to na 
vypracování projektových dokumentací na akci Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská. 
Předmětné rozpočtové opatření je součástí návrhu Rozpočtové opatření č. 15 a 16.
V důvodové zprávě je uvedeno, že vlastní stavební náklady na akci dosáhnou výše 66 mil. Kč včetně 
DPH, přičemž realizace se předpokládá již v posledním čtvrtletí roku 2017 s dokončením v roce 2018. 
Zcela zde chybí např. informace o možnosti získání podpory akce formou dotace, popř. 
spolufinancování ze strany subjektů, pro něž je tato komunikace důležitá. V případě, že by akci 
financovalo město v plné výši, bude nutné buď zcela přehodnotit použití rezervy vytvořené v letošním 
rozpočtu ke konkrétním účelům, nebo řešit pomocí úvěru. Je velmi pravděpodobné, že i v případě 
získání dotace by město nejdříve muselo akci zafinancovat z vlastních či úvěrových zdrojů, zpětně 
získané prostředky by však mohly být následně využity k financování původně zamýšlených akcí či 
splátce úvěru.  

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Odbor řízení projektů a investic

Vzhledem k havarijnímu stavu stavby "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" a dále také 
nutnosti koordinace uvedené stavby se stavbou okružní křižovatky Dluhonská, je nutno připravit 



projektovou dokumentaci stavby v co nejkratším termínu. Proto bude v případě schválení záměru ZM 
předložen RM návrh na zpracování projektové dokumentace výjimkou dle vnitřního předpisu č. 
9/2015. Pro úplnost odbor PRI uvádí, že stavba není součástí plánovaných investičních akcí, potřeba 
její realizace vyplynula právě ze zjištěného havarijního stavu. 
Odborem PRI byla na OE podána žádost o rozpočtové opatření, jehož předmětem je požadavek na 
posílení výdajového rozpočtu ORJ 25 Projektové dokumentace, pro vypracování projektových 
dokumentací pro územní rozhodnutí, stavební povolení a projektových dokumentací pro provádění 
stavby, včetně  inženýrské  činnosti související se  zadáním  stavby s názvem: „Mosty přes tratě ČD, 
ul. Dluhonská, Přerov.“ Předpokládané náklady na realizaci obou mostů jsou odhadovány ve výši 54 
mil. Kč. Cena za vypracování projektových dokumentací dle sazebníku UNIKA 2016 pro liniové 
stavby je 3,5 mil. Kč. Odbor PRI bude hledat možnosti spolufinancování, nicméně v tuto chvíli není 
znám žádný vhodný dotační titul pro uvažovaný záměr.   

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VPRID doporučuje ZM schválit investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať. Zároveň VPRID doporučuje 
zkoordinovat stavbu s rekonstrukcí žst. Přerov – 2. stavba (předpokládaná realizace 2018).

Důvodová zpráva:

Na podkladě mimořádných prohlídek mostů přes tratě SŽDC Přerov-Česká Třebová, Přerov-Bohumín 
v červenci 2016 byl stavební stav nosné konstrukce vyhodnocen jako velmi špatný. Konstrukce trpí 
celoplošnou korozí ocelové konstrukce, deformací většiny svislých výztuh a pravděpodobně 
zatékáním a korozí vrstvených nýtovaných plechů na přírubách hlavních nosníků. Tyto plechy lze jen 
obtížně zbavit koroze a zajistit tak požadovanou zbytkovou životnost. Technologie nýtování se již 
dnes běžně neužívá a tato ocel obvykle nejde svařovat. Šířkové poměry na mostě jsou nedostatečné. 
Na mostech si nevyhnou dvě nákladní auta. Na mostech je i pohyb pěších, kteří jsou ohrožováni na 
životech. Podjezdná výška nad tratí je 4,6 metrů (dle normových parametrů by mělo být 5,0 metrů). Z 
těchto důvodů je navrhováno připravit výstavbu nových širších mostních objektů s jednostranným 
chodníkovým pásem. Jedná se o mostní objekty v ul. Dluhonské evidenční číslo Př-MO4727-1 a Př-
MO4727-2 (viz ortofotomapa, foto současného stavu, závěrečné výňatky z mimořádné prohlídky). 
Je zpracováván geotechnický a dendrologický průzkum, korozní průzkum, geodetické zaměření, 
ověření inženýrských sítí, koncepční studie a koordinace s projektem II/436, úprava křižovatky silnic, 
Dluhonská. 
Projekt je nutné zkoordinovat jednak se stavbou okružní křižovatky v ul. Dluhonská (dokumentaci pro 
územní rozhodnutí připravuje Olomoucký kraj) i se stavbou rekonstrukce železniční stanice Přerov-2. 
stavba. Je doporučováno, aby komunikace na mostech měla šířku 7,0 metrů a jednostranný 
chodníkový pás 1,5 metrů. Je snaha snížit podélný sklon ze 7,5% (stav z projektu okružní křižovatky) 
na 6,5% a zvýšit podjezdnou výšku na 5,0 metrů.
Je potřeba zahájit projektovou přípravu co nejdříve s ideálním termínem zahájení vlastních prací již v 
posledním čtvrtletí roku 2017 s dokončením v roce 2018. Termíny budou sladěny dle postupu prací na 
okružní křižovatce v ul. Dluhonská.

Odhad nákladů:
• stavební náklady - 66 mil. Kč vč. DPH (demolice původních mostů, nové mostní objekty, úprava 
místní komunikace na šířku 7,0 metrů + 1,5 m chodníku, přeložky kabelů, trakční vedení na tratích 
ČD, výluky) 
• projektová a inženýrská činnost - 3,5 mil. Kč vč. DPH (pro územní rozhodnutí, stavební povolení, 
pro provedení stavby, autorský dozor, na projekt přeložky VN kabelu ČEZu-bude řešit projektant 



určený ČEZem)

Rada se uvedenou záležitostí zabývala na své 52. schůzi 8.9.2016. V době předkládání materiálu do 
zastupitelstva není k dispozici usnesení rady. Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu se 
materiálem zabýval na svém 25. jednání dne 5.9.2016. Usnesení výboru je uvedeno ve vyjádření.

Přílohy: 1. Ortofotomapa
2. Foto současného stavu
3. Závěry z mimořádných prohlídek


