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 Zápis z 30. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 30.01.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda 

Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, Valachová Naděžda, 

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. Draška Jiří 

Hosté: Radomil Lepič (předseda m.č. Újezdec), Marta Jandová (členka ZM), Ing. Vladimír Holan (člen 

ZM), Ing. Gala Pavel (odbor ROZ), Ing. arch. Klára Koryčanová (odbor ROZ), Mgr. Jan Strejček (odbor 

PRI),  

 

Program: 

1. Projednání studie proveditelnosti přebudování suchého poldru v Újezdci .................................. 1 

2. Projednání studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí ............................................ 2 

3. Studie umístění radnice ................................................................................................................ 2 

4. Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním   střediskem v 

Přerově“ ........................................................................................................................................ 3 

5. Veřejná zakázka "Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa" ..................................... 3 

6. Různé ............................................................................................................................................. 4 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 7 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Jednání bylo zahájeno v 15:10 h, výbor byl 

na začátku jednání v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání 

odhlasovali.  

1. Projednání studie proveditelnosti přebudování suchého poldru v Újezdci  

Na základě požadavku m.č. Újezdec a úkolu z únorové RM byla zpracována studie proveditelnosti, 
která měla posoudit možnost realizace přebudování suchého poldru na vodní plochu při zachování 
retenční (protipovodňová) funkce. Zpracovatel studie navrhl 4 varianty – poldr (současný stav), poldr 
s mokřadem, nádrž s trvalou hladinou stálého nadržení (z důvodu nedostatku trvalých srážek tako 
varianta zamítnuta), nádrž s vysoce kolísavou hladinou stálého nadržení (tato varianta byla také 
z důvodu nedostatku trvalých srážek a náročnější péči o plochy zamítnuta). K dalšímu rozpracování 
byla vybrána varianta poldru s tůněmi, přičemž náklady na přípravné práce byly odhadnuty na 150 
tis. Kč a realizační náklady na 200 tis. Kč.  Poldr s mokřadem naplňoval funkci retenční, přírodní i 
odpočinkovou. Současný poldr zadržuje vodu z polí, dále voda odtéká do vodoteče. Cílem je zadržet 
vodu v krajině. Jak uvedla paní Koryčanová. 

Jednání se zúčastnil předseda m.č. Újezdec, pan Lepič, který výboru poděkoval za podporu ke 
zpracování studie proveditelnosti a požádal i o podporu pro realizaci projektu, nejlépe v letošním 
roce. Také dodal, že navržené tůně budou napájeny vodami z melioračního systému, jiný významný 
vodní pramen nebyl nalezen. V případě záplav bude voda zadržena, případně přeteče do vodoteče. 
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Mimo tento projekt by bylo vhodné dle p. Horkého, aby byla realizována opatření navržená v rámci 
pozemkových úprav, která by rovněž napomohla ochraně krajiny. 

Výbor svým hlasováním doporučil ZM uložit RM zajistit zpracování dokumentace pro přípravu akce, 
schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci a apeloval na SPÚ, aby přistoupil k realizaci 
opatření zahrnutých v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Újezdec u Přerova – přesné znění 
viz příloha usnesení č. VPRID/30/02/2017. 

2. Projednání studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí  

Rada města uložila odboru ROZ zajistit vyhotovení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků 
v Přerově Předmostí s cílem zadržování vody v krajině pomocí nových vodních zdrojů, biodiverzity, 
rekreační a rybářského využití. Paní Koryčanová seznámila výbor se zpracovanou studií 
proveditelnosti. Stávající mokřiny, rybník i chovné rybníky budou revitalizovány, bude vytvořena 
naučná stezka sloužící k rekreaci.  Studie porovnávala dvě varianty s přítokem vody a bez přítoku 
vody. Z důvodu zadržování vody v krajině je preferována varianta č. 1 s obnoveným přítokem vody, 
kdy by oblast zásobovala voda z Vinarského potoka (v současnosti je Vinarský potok odváděn do 
Bečvy), vodami z menších pramínků, z pramene ze Štymplovy zahrady, přečerpáváním vody ze sila na 
ul. Polní. Posílením přítoku vody by bylo možné rozšířit vodní plochy. Také by byl upraven stávající 
porost. Celý projekt je odhadnut na 35 mil. Kč. Dotace z programu MŽP by mohla pokrýt až 80 % 
způsobilých výdajů. 

Paní Jandová, host výboru, se dotazovala na stanovisko ochrany přírody ke studii proveditelnosti. 
Původně zástupci orgánu ochrany přírody a ŽP požadovali ponechat území bez zásahů. Paní 
Koryčanová vysvětlila, jak studie vznikala, také že byla projednávána za účasti ochrany ŽP, jejich 
požadavky byly zapracovány. Studie nenavrhla žádný další rybník, vznikají pouze menší tůně a 
mokřady. 

Pan Holan poukázal na bývalé úložiště elektrárenského popílku a blízkost plánované průmyslové 
zóny. Následné stupně PD, jak vysvětlila paní Koryčanová, budou zpracovány včetně podrobných 
průzkumů. Studie proveditelnosti průzkumy neprovádí. 

Pan Horký navrhl změnit název v další stupni dokumentace např. na zadržování vody v krajině. 

Výbor svým hlasováním doporučil ZM uložit RM zajistit zpracování dokumentace pro přípravu akce, 
schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci– přesné znění viz příloha usnesení 
č. VPRID/30/03/2017. 

 
3. Studie umístění radnice  

Na minulém zasedání výbor diskutoval o zbytném majetku města a záměru města na jeho úplatný 
převod. Objekty umístěné na JZ straně nám. T.G. Masaryka jsou považovány za rezervní území pro 
stavbu radnice, magistrátu a knihovny. Na základě žádosti člena VPRID, p. Horkého připravila paní 
architektka prezentaci s přehledem studií i dokumentací vypracovaných pro využití území TGM 3-5 a 
Bratrská 2 i celého bloku budov na JZ straně náměstí.  

Prezentace shrnovala veškeré návrhy počínaje rokem 1997, vzešlé z architektonické soutěže, 
následně ze studií zpracovaných v r. 2003, i z dokumentace pro územní rozhodnutí z r. 2007, arch. 
studie z roku 2008 a ze studie proveditelnosti zpracované v r. 2010. Všechny návrhy se zabývaly 
umístěním radnice, v některých případech vč. knihovny nebo magistrátu nebo bydlení ve vnitrobloku 
a komerčními plochami. Zpracovatelé pracovali s podmínkou památkové ochrany k zachování 
Blažkova domu. V DÚR byly řešeny rovněž dvě patra podzemních garáží. 

 

Členové výboru potvrdili názor z předešlého zasedání výboru, jednotně zastávají názor k ponechání 
stávajících objektů na JZ straně náměstí v majetku města. Obava z nevhodných developerských 
projektů je dle paní Jandové (hosta výboru) další argument k zamítnutí prodeje. Výbor se shodl na 
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nutnosti nejprve definovat, zda řešit pouze přemístění radnice nebo i magistrátu, případně 
samosprávy. Budovy na nám. TGM jsou výborem považovány za strategické. Pan Horký na závěr 
diskuse přestavil svůj návrh na umístění radnice s magistrátem v dominantní budově Emosu.  

(pozn. Jednání výboru opustila pí Švestková, počet členů VPRID se snížil na 7) 

 

Výbor vzal na vědomí vypracované studie možného umístění radnice, resp. magistrátu na nám. TGM 
(viz usnesení č. VPRID/29/04/2017 ze dne 09.01.2017). 

 

4. Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem 
v Přerově“  

Předmětem VZ je rekonstrukce pochůzích ploch a přístupových schodišť ke zdravotnímu středisku 
v ul. U Výstaviště v Přerově, včetně vybudování nových přístupových chodníků pro bezbariérové 
užívání.  

Kritériem hodnocení bude pouze ekonomická výhodnost. Podmínkou účasti na zadávacím řízení bude 
složení jistiny a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
s 10 mil. limitem. Technická kvalifikace bude muset být prokázána seznamem prací (min. 5 zakázek) 
za posledních 5 let vč. osvědčení o poskytnutí a dokončení prací a doložení realizace 2 zakázek 
v hodnotě min. 1 mil. Kč. Dodavatel musí předložit přehled nástrojů, pomůcek, zařízení, které bude 
používat při realizaci, přičemž je vyžadována vodní řezačka dlažby. 

Dle návrhu p. Horkého odbor PRI posoudí a zapracuje do ZD změnu prokazování splnění technického 
kritéria. Jedná-li se o zakázku, kde hlavním předmětem činnosti je dláždění chodníků, finanční rozsah 
každé referenční zakázky by mohl být snížen na 350 tis. Kč bez DPH, aby se okruh dodavatelů rozšířil. 
Také z obavy před dodáním nekvalitního mobiliáře, doporučil tento důsledně specifikovat v rozpočtu. 

Nastavený vyšší limit odpovědnosti za škodu byl p. Strejčkem zdůvodněn existencí přilehlé veřejné 
budovy a větším pohybem osob. 

Pana Ondřeje Sváka a Petra Hermélyho jmenoval VPRID členem a náhradníkem hodnotící komise VZ. 
Výbor souhlasil se zadávacími podmínkami a návrhem SoD předložené VZ – viz příloha usnesení č. 
VPRID/30/05/2017.   

5. Veřejná zakázka "Regenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa"   

Jedná se o podlimitní VZ na stavební práce. Předmětem zakázky bude přemístění památníku Mistra 
Jana Husa, parkové úpravy v prostoru ul. Prostějovská a rovněž úpravy vstupního prostoru hřbitova 
na ul. Prostějovská.  Na akci bude žádána dotace od MMR z programu Podpora bydlení pro rok 2017, 
podprogramu Regenerace sídlišť. Kritériem hodnocení bude pouze ekonomická výhodnost. Závazkem 
účastníků zadávacího řízení bude složení jistiny. Podmínkou uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem bude pojištění odpovědnosti za škodu s 10 mil. limitem. Technická kvalifikace bude 
muset být prokázána seznamem prací (min. 5 zakázek) za posledních 5 let vč. osvědčení o poskytnutí 
a dokončení prací a doložení realizace 2 zakázek v hodnotě min. 3 mil. Kč s určitým rozsahem 
dlážděných ploch.  

Dle návrhu p. Horkého odbor PRI zapracuje do ZD drobné úpravy v zadávací dokumentaci, kterými by 
mělo být prokázání zkušenosti s prací s pohledovým zdivem. Dále bude podrobněji specifikovat typ 
pohledového zdiva (z důvodu velké diference v cenách), typ a barvu spárovací hmoty (estetické 
hledisko sladění zdiva se spárovací hmotou) i mobiliář (zamezení dodání nekvalitního mobiliáře). 
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Výbor požaduje k VZ předkládat koordinační situaci s technickou zprávou. 

VPRID jmenoval pana Jaroslava Kazdu a Karla Šimečka členem a náhradníkem hodnotící komise VZ. 
Výbor souhlasil se zadávacími podmínkami a návrhem SoD předložené VZ – viz příloha usnesení 
č. VPRID/30/06/2017.   

6. Různé 

V rámci diskuse s různou tématikou bylo vzpomenuto veřejné projednání analytické části Plánu 
mobility města Přerova uskutečněné dne 25.01.2017. Předseda se dotázal, jak byly vybírány 
domácnosti v rámci provedeného průzkumu domácností. Byl proveden kvótní výběr, uvedl pan 
Horký, vedoucí výrobního výboru Plánu mobility.  

Na příští jednání bude pozvána energetička města Ing. Hirschová, aby výbor obeznámila s tématem 
zásobování města teplem a připravovaný projekt změny sítě parovodů na horkovody. 

Termíny zasedání VPRID na 1. pololetí 2017: 27.02., 27.03., 19.04., 15.05., 12.06. 2017. 

 

30. zasedání bylo ukončeno v 17:30 h. Termín 31. zasedání byl stanoven na 27.02.2017 v 15h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce. 

 

V Přerově dne 31.01.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 ……………v.r.………………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

 

Příloha – usnesení, seznam zkratek, prezenční listina 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 30 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 30.01.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/30/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 30. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/30/02/2017 Studie proveditelnosti přebudování suchého poldru v Újezdci 

1. VPRID doporučuje ZM uložit RM zajištění zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení dle studie proveditelnosti pro přípravu akce přebudování suchého poldru v Přerově - 

Újezdci. 

2. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci. 

3. VPRID apeluje na SPÚ, aby přistoupil k realizaci opatření zahrnutých v komplexních pozemkových 

úpravách v k. ú. Újezdec u Přerova 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/30/03/2017 Projednání studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí 

1. VPRID doporučuje ZM uložit RM zajištění zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení dle studie proveditelnosti pro přípravu akce revitalizace rybníků v Předmostí. 

2. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci. 

 
Hlasování: Pro 8/ Proti 0/ Zdržel se   - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________  
VPRID/30/04/2017 Studie umístění radnice 

VPRID bere na vědomí vypracované studie možného umístění radnice, resp. magistrátu na nám. TGM 
(viz usnesení č. VPRID/29/04/2017 ze dne 09.01.2017). 

 
Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
(pozn. před hlasováním o usnesení se počet členů VPRID snížil na 7) 
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/30/05/2017 Veřejná zakázka „Kopaniny – stavební úpravy chodníku před 

zdravotním střediskem v Přerově“ 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „Kopaniny – 
stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově“.  
2.  VPRID jmenuje Ing. Ondřeje Sváka - členem a Ing. Petra Hermélyho - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 
Hlasování: Pro 7/ Proti / Zdržel se  0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
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VPRID/30/06/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku "Regenerace sídliště 

Přerov II  - Předmostí, 12. etapa"   

 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „Regenerace 
sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa“.  
2.  VPRID jmenuje Ing. Jaroslava Kazdu - členem a Ing. Karla Šimečka - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 1 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

 Termíny zasedání VPRID v 1.pol. 2017 

Termíny zasedání VPRID: 27.02., 27.03., 19.04., 15.05., 12.06. 2017. 

__________________________________________________________________________________ 

  

 …………………...v.r..........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 30.01.2017 
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Seznam zkratek: 

 

DÚR – dokumentace pro územní řízení 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic  

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OP ŽP – operační program životní prostředí 

RM – Rada města 

SoD – smlouva o dílo 

SPÚ – Státní pozemkový úřad 

ÚP – územní plán 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZD – zadávací dokumentace 

ZM – zastupitelstvo města 

 


