
Příloha 2 

Vyjádření k podnětu 3/22 z 22. zasedání Zastupitelstva, kterým bylo uloženo Radě města 

prověřit, zda existuje v minulosti pořízené posouzení technického stavu nadjezdu ulice 

Dluhonská v místě křížení se železnicí a případně porovnat závěry těchto dvou posudků. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jedná se o mostní objekty evidenční číslo Př-M 04727-1 a Př-M 04727-2. Odbor majetku 

zajistil v roce 2014 hlavní prohlídky mostů-viz posudky příloha č. 1, č. 2. 

Tyto prohlídky klasifikovaly stav spodní stavby  stupněm III-dobrý, stav nosné 

konstrukce IV-uspokojivý, mostní svršek a vybavení IV-uspokojivý. Celkový stav 

stupněm II jako podmíněně použitelný. V těchto prohlídkách byla stanovena i určitá 

opatření na zkvalitnění správy objektů. U jednoho objektu opatření v částce cca 570.000,-Kč, 

u druhého v částce cca 440.000,-Kč s tím, že prodražení mohou způsobit poplatky za výluky. 

Termín další prohlídky byl stanoven na rok 2019. 

V červnu letošního roku došlo k ujetí části svahu směrem ke garážím. Bylo nutné provést 

úpravu svahu včetně opravy svodidel, aby najížděním vozidel ke krajnici nedošlo k převrácení 

a pádu vozidel. Odbor majetku z pozice správce na tuto havarijní situaci zareagoval tak, že 

urychleně objednal a zajistil mimořádné prohlídky mostních objektů. Obrátil se na společnost 

PONTEX s.r.o. z důvodu toho, že se jedná o renomovanou společnost, která se zabývá 

mostním stavitelstvím  a ve městě úspěšně vyprojektovala lávku U tenisu, ale také na původní 

lávku dělala diagnostický průzkum. 

Tyto mimořádné prohlídky jsou v přílohách č. 3, č. 4. Vzhledem k tomu, že jsou to 

mimořádné prohlídky, tak zprávy jsou pečlivější a podrobnější než hlavní prohlídky z roku 

2014, jsou doloženy i podrobnou fotodokumentací s komentářem. 

Stavební stav mostních podpěr je hodnocen stupněm IV-uspokojivý, stavební stav nosné 

konstrukce je hodnocen stupněm VI-velmi špatný, zejména pro celoplošnou korozi 

ocelové konstrukce, deformaci většiny svislých výztuh a pravděpodobné zatékání a korozi 

vrstvených nýtovaných plechů na přírubách hlavních nosníků. Oslabení nosných prvků 

vlivem koroze lze odhadnout na 30%. Dalším důvodem je masivní průsak vody na podhled 

mostovky, rozpad a odpadávání betonu pod most i na železniční tratě. 

Značné bezpečnostní riziko představuje kabel VN vedený v poškozené chráničce na 

horní přírubě pravého hlavního nosníku v dosahu vozidel chodců. Tento kabel spojuje 

rozvodnu Dluhonice s městem a slouží jako hlavní zdroj el. napětí pro město. 

Celkový stav mostů je hodnocen stupněm 3 - použitelný s výhradou. Součástí závěrečné 

zprávy je i požadavek na snížení zatížitelnosti s tím, že pokud nedojde k opravě konstrukce do 

12 měsíců, je doporučováno další snížení o dalších 10%. Tzn. z 20 tun na 18t, potom na16t 

atd. 

I tyto posudky stanovují další termín hlavní prohlídky a to na červen 2018. 



Vzhledem k tomu, že vrstvené nýtované plechy lze jen obtížně zbavit koroze a ocel použitá na 

nýtování obvykle nejde svařovat, vzhledem k tomu, že šířkové parametry jsou nedostatečné a 

chodce ohrožují na životě, je doporučováno připravit výstavbu nových širších objektů. 

 

Teď se nabízí možnost buď nechat mosty v podstatě tak , jak jsou, doufat, že odpadávající 

beton nezpůsobí žádné železniční neštěstí, doufat, že kabel vysokého napětí neupadne na 

trolej a koleje, že chodci, kteří jsou v přímé kolizi s kamiony to nějak zvládnou - tak jako 

doposud, nebo urychleně konat, aby k žádnému neštěstí nedošlo. 

I dopravní situace v tomto území se změnila, změnila se např. v tom, že Olomoucký kraj má 

v podstatě dokončenou projektovou dokumentaci okružní křižovatku v ul. Dluhonská, jejíž 

realizace nezbytná pro rozšíření ulice Polní a realizaci mimoúrovňového křížení přes 

železniční trať. Pokud okružní křižovatka nebude, nedostane ŘSD stavební povolení na 

rozšíření ul. Polní a mimoúrovňové křížení přes železniční trať. Projekt okružní křižovatky 

musí být zkoordinován s projektem dluhonských mostů.  Aby projekty byly stavebně 

povolitelné, musí se v určité části prolínat. 

Do zájmového území vstupuje další projekt státu, který město podporuje a je v jeho zájmu, a 

to je rekonstrukce železniční stanice Přerov II. stavba. Rovněž je nutné projekty vzájemně 

koordinovat. 

Stav mostů  a tyto další doprovodné záležitosti byly důvodem,  proč město Přerov uzavřelo 

smluvní vztah přímo se společností PONTEX s.r.o., aby mělo urychleně projektovou 

dokumentaci k nápravě velmi špatného stavu uvedených objektů a mohlo ji použít i ke 

koordinaci ostatních již téměř připravených nebo připravovaných dalších dopravních projektů 

a i proto, aby se mohlo ucházet o příslušný dotační titul, který stanovuje termín 31.1.2017. 

Zatím je stavba odhadována v částce 66 mil. Kč. Je možné získat ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury až 100% uznatelných nákladů a počítáme s tím, že město se o tuto dotaci bude 

ucházet. 

Proč na realizaci nepřispěje např. SŽDC ? Správa železniční dopravní cesty je státní 

organizací a Státní fond dopravní infrastruktury také, takže v případě získání dotace by se stát 

na investici podílel. SŽDC ve městě postaví  protihlukové stěny kolem kolejiště v prostoru 

Předmostí, vybuduje cyklistický  podjezd v Předmostí, hodlá realizovat prodloužení 

stávajícího podchodu na železničním nádraží do prostoru připravovaného přestupního 

terminálu. Na podkladě jednání s technickými zástupci SŽDC, mají v této chvíli podjezdnou 

výšku v rámci rekonstrukce žel. stanice II. etapa vyřešenu snížením kolejového svršku o cca 

40 cm. 

Proč nepřispěje PRECHEZA ?  Jistě  je možné, že  město může jednat s touto společností, ale 

k tomu je nejlépe mít připravený projekt a znát rozpočet stavby. Dosavadní situace je spíše 

taková, že podnikatelské subjekty spíše po městě chtějí, ať jim zajistí kvalitní veřejnou 

infrastrukturu. Argumentují, že oni zaměstnávají občany města Přerova, platí daně atd. Jistě i 

toto jsou pádné argumenty. Ze zkušenosti mohu sdělit, že jediným projektem charakteru PPP 



byla v minulosti oprava ul. Dluhonské, kde se podařilo použít finance města, Okresního 

úřadu, a společnosti PRECHEZA. Dnes by se jistě jen právně řešila taková finanční transakce  

několik měsíců. 

 

 

Závěrečná rekapitulace:  

Problematikou Dluhonských mostů se zabývala Rada města i Zastupitelstvo. Usnesení těchto 

orgánů uložilo Magistrátu města Přerova úkolem tuto stavbu připravit.  

V souvislosti s projektováním návazné stavby okružní křižovatky v ul. Dluhonská a také se 

skutečností, že svah náspu Dluhonských mostů vykázal závažnou poruchu (utržení části 

krajnice), bylo nutno zajistit kroky k posouzení stavu konstrukce mostů a po zjištění stavu 

konstrukce mostů a vypsání možné dotace na rekonstrukci mostů také urychleně řešit 

zpracování projektové dokumentace. Nabídka společnosti PONTEX s.r.o. obsahovala 29%-

50% slevy ohledně sazebníku UNIKA 2016. Společnost PONTEX má oprávnění na 

provádění obou druhů činností, proto zde neshledáváme střet zájmů. 

 (viz Wikipedie Střetem zájmů se rozumí situace, ve které je člověk odpovědný dvěma nebo 

více různým organizacím či autoritám, jejichž požadavky na jeho chování se více či méně 

zásadním způsobem rozcházejí ) 

Rada města své 52. schůzi konané dne 8.9.2016 pod č. usnesení 1913/52/5/2016 pro stavbu 

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská přijala následující usnesení: 

Rada města Přerova po projednání: 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit investiční záměr na akci "Mosty 

přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" 

2 ukládá Odboru řízení projektů a investic projektovou přípravu uvedeného záměru v bodě 

č.1 za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

Následně Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání konaném dne 19.9.2016 pod č. usnesení 

592/20/5/2016 pro stavbu Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská přijalo usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje investiční záměr na akci "Mosty přes 

tratě 

SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať.  

V obou předlohách jak pro RM tak i ZM bylo uvedeno toto stanovisko Odboru 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.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorita


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 bez DPH. 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.    

  

Tzn. RM i ZM byly informovány o skutečnosti, že vzhledem ke krátkému času na přípravu 

výše uvedené investiční akce bude pravděpodobně využita možnost přímého zadání 

zpracování projektové dokumentace.    

 Zpracoval : Ing Gala, Ing. Pinkasová 

 

Příloha č. 3, 4 – Prohlídky 2014 

Příloha č. 5, 6- Mimořádné prohlídky 2016 

 

 

 

 

 

 

 


