
Pořadové číslo:  26/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Ing. Miroslava Machurová, referent 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017 dle 

přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2017 dle přiložené tabulky a důvodové 

zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z 23. jednání zastupitelstva 

města Přerova ze dne 12.12.2016, usnesení č. 669/23/4/2016, č. 671/23/5/2016 a ze 24. 

jednání zastupitelstva města Přerova ze dne 23.1.2017, usn. č. 696/24/5/2017 

 

3. bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2017 

dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

po projednání dne 16.2.2017, svým usnesením č. 2389/63/6/2017 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova vzít na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017, přehled 

schválených investičních akcí pro realizaci v roce 2017 a přehled investičních akcí v přípravě dosud 

bez schválených finančních prostředků na realizaci v roce 2017 dle důvodové zprávy. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic připravil pro ZM přehled investičních akcí na rok 2017, a to jednak 



přecházejících z roku 2016, 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 (ORJ 21) 

  

Regenerace sídliště Předmostí-10.etapa (ORG 500245) 
V roce 2016 byla dokončena realizace této investiční akce. Pro kolaudaci stavby a vyvedení investiční 

akce z nedokončených investic je nutné zpracovat GP. Pro pokrytí nákladů spojených se zaměřením 

stavby, zpracováním GP a zápisem do KN požadujeme ponechat v rozpočtu 100 tis. Kč. Stavba byla 

dokončena v termínu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem a převzata objednatelem do užívání. Na 

tuto investiční akci získalo Statutární město Přerov v roce 2016 dotaci z MMR ve výši 4,0 mil. Kč.  

  

Energetická opatření městského domu v Přerově (ORG 500233) 
Předmětem energetických opatření na městském domě v Přerově je zateplení vnějších obvodových 

stěn a viditelné části jižního štítu tepelnou izolací tl. 120 mm ze strany dvora, zateplení stropů pod 

střechou tepelnou izolací tl. 160 mm a výměna dřevěných oken. Stavba byla zahájena v listopadu 2016 

a termín dokončení stavebních prací do 240 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. V 

současné době probíhají stavební práce na objektu MD v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Na 

akci byla podána žádost na poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí, státního fondu ŽP. 

Předpokládaná výše poskytnuté dotace je 3 361 tis. Kč 

  

Prezentace archeologických nálezů v Přerově (ORG 500275) 
V roce 2016 byla dokončena realizace této investiční akce a stavební část byla předána v 2016 

majetkovému správci do předčasného užívání. Pro dokončení celé prezentace bude odbor PRI v 2017 

zajišťovat výrobu, montáž 1 ks interaktivního prvku a 1 ks lavice s pamětní deskou. Interaktivní prvek 

a lavice bude umístěna v ploše prezentace archeologických nálezů. Pro pokrytí nákladů spojených s 

výrobou, dodávkou a montáží interaktivního prvku a lavice požadujeme převod nevyčerpaných 

prostředků rozpočtu akce z roku 2016 do roku 2017. Vzhledem k velikosti interaktivního prvku a 

návrhu lavice s pamětní deskou bude odbor PRI požadovat posílení rozpočtu akce a to samostatným 

rozpočtovým opatřením. Předpokládané náklady na výrobu, dodávku a montáž dle průzkumu trhu jsou 

cca 300 tis. Kč.  

  

Odstranění stavby vodního prvku-kašny u restaurace Haná, včetně úprav (ORG 500342) 
Předmětem zakázky je provedení demolice stavby vodní nádrže-kašny u restaurace Haná s 

přemístěním sochařských fragmentů do nové lokality, pod hradby v ulici Spálenec. Stavba demolice 

vodního prvku byla dokončena v roce 2016. Dokončení stavebních prací spojených s přemístěním 

sochařských fragmentů bude na jaře v 2017. Po geodetickém zaměření umístěných fragmentů budou 

data zaměřených fragmentů vložena do geografického informačního systému Přerova a katastru 

nemovitostí.  

  

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku ul. Žižkova (ORG 500134) 
Stavba rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku v ulici Žižkova byla zahájena po uzavření SoD se 

zhotovitelem a po předání staveniště v listopadu 2016 s termínem dokončení stavebních prací do 60 

kalendářních dnů. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru roku nebylo možné 

dokončit pokládku asfaltobetonových konstrukcí komunikace, proto byly stavební práce technickým 

dozorem stavby přerušeny a budou pokračovat na jaře 2017. Po dokončení stavby bude provedeno 

geodetické zaměření komunikace pro potřeby kolaudaci stavby a zápisu do katastru nemovitosti, 

stavba zkolaudována a předána majetkovému správci do užívání.  

  

Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem-energetická opatření (ORG 500252) 
Předmětem realizace jsou stavební úpravy pro energetické úspory pavilonů učeben I. stupně a II. 

stupně areálu Základní školy Přerov dle energetického auditu. V obou pavilonech jsou osazena nová 

okna osazena prosklená sestava u hlavního vstupu a ostatní vstupní dveře jsou nové. Dále bylo 

provedeno zateplení objektů školy tepelným izolantem. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2016 s 

termínem dokončení stavebních prací do 153 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 



zhotovitelem. Stavební práce probíhaly za provozu školy. Vzhledem k nepříznivým klimatickým 

podmínkám pro dokončení barevné fasády vnitřního atria byly stavební práce přerušeny a budou 

pokračovat na jaře 2017. Stavební úpravy byly financovány jen z rozpočtu města Přerova.  

500344 Přeložka veřejného osvětlení Svépomoc II (ORG 500344) 
Předmětem realizace této investiční akce je realizace přeložky veřejného osvětlení v ul. Svépomoc. 

Jedná se o liniovou stavbu veřejného osvětlení, nacházející se ve středně obydlené části v ulici 

Svépomoc. Stavba musí být realizována v koordinaci se stavbou společnosti ČEZ distribuce. ČEZ 

Distribuce mění technické řešení uložení části distribuční soustavy, spočívající ve výměně sítí NN 

nadzemního vedení za podzemní. Trasa souběžného vedení VO a NN byla volena z důvodu stávajících 

prostorových nároků. Rozpočtové náklady na vlastní realizaci přeložky veřejného osvětlení v ulici 

Svépomoc dosahují dle PD a položkového rozpočtu 816 202,0 Kč bez DPH, 987 604,0 (vč. DPH). 

Stavba bude zahájena po výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo, v koordinaci se stavbou 

společnosti ČEZ Distribuce. Na stavbu je vydáno SÚ Přerov pravomocné územní rozhodnutí. Po 

vyhlášení výzvy Ministerstvem průmyslu a obchodu je možné podat žádost na dotaci z programu 

EFEKT.   

Úprava interiéru pokladny a přilehlých prostor zámku v Přerově (ORG 500311) 
V současné době probíhá přepracování projektu, tzv. redesign. Vzhledem k tomu, že původní zakázka 

nemohla být vzhledem k nedostupnosti interiérových prvků realizována dle původního projektu, bylo 

rozhodnuto o přepracování projektu na odpovídající cenovou úroveň a odložení realizace akce na rok 

2017. Po schválení převodu finančních prostředků a odsouhlasení přepracovaného projektu 

pracovníky muzea bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a po uzavření smlouvy o dílo s 

vítězným uchazečem zahájena realizace stavby. Předpoklad zahájení prací je po školních prázdninách. 

  

Odbahnění jezírka v ORNIS (ORG 500333) 
Předmětem odbahnění jezírka v ORNIS jsou práce spočívající především ve vyčištění a odstranění 

nánosů ze dna dvou jezírek v areálu ornitologické stanice, které jsou zaneseny sedimenty. Součástí 

odbahnění jezírek je kácení dřevin v prostoru staveniště, které svým stavem ohrožují zdraví a životy 

osob. Investiční náklady na uvedené činnosti dosahují dle rozpočtu stavby projektanta 775,0 Kč. 

Ostatní náklady spojené s realizací stavby (autorský dozor, činnost koordinátora BOZP stavby, 

biologický dozor, zpracování GP pro zápis do KN apod.) po dobu realizace stavby odhadujeme na 

125,0 tis. Kč. Práce lze dle vyjádření odboru životního prostředí KÚOK realizovat jen v období září-

říjen kalendářního roku, proto byla realizace akce přesunuta na rok 2017.  

  

Demolice BD na ulici Škodova v Přerově (ORG 500382) 
Předmětem akce je demolice vybydlených, zchátralých bytových domů na ulici Škodova v Přerově. 

Jedná se o bytové domy č. 17, 21, 23 a 25. Město má možnost získat na demolici bytových domů 

státní podporu a to až do výše 80 % z uznatelných nákladů, max. 5 mil. Kč z dotačního programu 

MMR na podporu revitalizace území pro rok 2017, podprogramu "Demolice budov v soc. 

vyloučených lokalitách". Předpokládané náklady na demolici jsou odhadovány ve výši 12 000,0 tis. 

Kč. Na demolici je vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, zpracována dokumentace pro provádění 

stavby. Demolice bude zahájena po výběrovém řízení na zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na 

realizaci stavby. V prosinci 2016 město podalo žádost na poskytnutí z MMR. Předpokládaný termín 

demolice BD je srpen 2017. 

  

2. Schválené – nové investiční akce nad 500. tis. Kč  
  

DS 2017 (dopravní stavby) 

Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova (ORG 500137) 
Rekonstrukce spočívá v úpravě příjezdové komunikace v tl. 90 mm, úpravě távající komunikace 

včetně ložních vrstev v tloušťce 430 mm ve dvorním traktu včetně nakládacích ramp. Dále bude 

provedeno rozšíření stávajícího parkoviště, úprava chodníků podél nakládacích ramp, nové plochy pro 

kontejnery a nové chodníčky k novým sušákům a klepači, přeložka VO, trativod na odvodnění pláně, 

nové silniční vpusti a dešťové a kanalizační přípojky. Stavební povolení jsou platná. Předpokládané 

náklady stavby činí 5.050,0 tis. Kč vč. DPH. Akce bude financována z rozpočtu města Přerova.  

  



DS 2017 

Oprava místní komunikace, ul. Kratochvílova (ORG 500343) 
Rada města Přerova po projednání na svém 31 zasedání dne 26.11.2015 schválila zahájení projektové 

přípravy pro realizaci opravy MK v ulici Kratochvílova a pověřila Odbor řízení projektů a investic 

zajistit vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně vypracování položkového 

rozpočtu na realizaci komplexní opravy povrchu jízdních pruhů MK v ulici Kratochvílova. Na výše 

uvedenou stavbu je vypracována prováděcí dokumentace a probíhá stavebně povolovací řízení. 

Rozpočtové náklady na opravu MK dle PD a položkového rozpočtu jsou 3 387 tis. Kč s DPH. V 

rozpočtu roku 2017 má odbor PRI vyčleněno na opravu komunikace 2 500 tis. Kč. Odbor řízení 

projektů a investic bude požadovat posílení rozpočtu akce o 1 387,0 tis. Kč.  

  

DS 2017 

Kopaniny-stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem (ORG 500379) 
V rámci stavby dojde k rekonstrukci chodníkových ploch a přístupových schodišť ke zdravotnímu 

středisku. Nově se vybudují přístupové chodníky pro bezbariérové užívání. Celkové předpokládané 

náklady na realizaci tohoto investičního záměru jsou 1 300,0 tis. Kč. Na stavební úpravy chodníku je 

vydáno stavební povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný termín zahájení 

realizace stavby je v I. pololetí roku 2017. Stavební úpravy budou hrazeny z rozpočtu města Přerova. 

  

Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - Oprava hradeb v JZ části hradního příkopu 

(ORG 500127)  
Předmětem stavby je oprava kamenné hradební zdi ležící na pozemku města Přerova p.č. 255/1 k.u 

Přerov. Hradební zeď je součástí opevnění vnitřního města. Hradební zdivo je průběžné a uzavírá 

dvorní část – zahrady za domy v ulici Wilsonova na p.č. 295 a 298, k.ú. Přerov. Povrh zdi je narušen 

povětrnostními vlivy, malta je na mnohých místech vydrolená a strávená. Ze strany hradního příkopu 

ze spár ve zdi vyrůstají rostliny, koruna hradby je porostla travinami a keři. Stavební práce budou 

probíhat z jedné stran hradební zdi, jedná se statické zajištění hradební zdi pomocí injektážích vrtů ze 

strany zahrad, dále vybourání nepůvodního cihelného a narušeného zdiva, dozdění niky a zaspárování, 

dále oprava temene hradeb, obklad temene, stínek cimbuří břidlicovými deskami. Délka opravovaných 

hradeb je 15 m, výška ze stany hradního příkopu 7 m, ze strany zahrad 9,5 m. Pozemek parc.č. 255/1 

k.ú. Přerov je součástí kulturní památky zámku čp. 1, který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR. Pozemek se současně nachází na území Městské památkové zóny Přerov, která byla 

vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476 dne 10.9.1992 o prohlášení území historických 

jader vybraných měst za památkové zóny, památkově chráněné území je evidováno pod id.č. 1992475 

a číslem rejstříku 2195. Provádění prací bude pod dohledem odborné organizace státní památkové 

péče tj. Národním památkovým ústavem (NPÚ), územním odborným pracovištěm v Olomouci. Tato 

akce je zařazena do Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014-2018 a 

město má možnost dosáhnou na dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a 

městských památkových zón ve výši cca 400 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady na realizaci 

tohoto investičního záměru jsou 2 200 tis. Kč. 

  

Výměna střešní krytiny střechy ZŠ B. Němcové (ORG 500342) 
Předmětem stavby je výměna střešní krytiny na objektu ZŠ B. Němcové v Přerově na ulici Boženy 

Němcové č. p. 101/16. Výměna střešní krytiny se týká pouze šikmé střechy na původní budově. V 

rámci stavby bude provedena výměna střešní krytiny na sedlové střeše, s řádným rozmístěním 

sněhových zachytávačů a vyřešením provětrávání střešní krytiny a půdního prostoru a dále budou 

vyměněny související klempířské prvky a případné poškozené dřevěné bednění. Nové i stávající 

dřevěné prvky budou naimpregnovány proti hnilobě a škůdcům. Předpokládané náklady na realizaci 

tohoto investičního záměru jsou 5 000,0 tis. Kč. Na výše uvedené udržovací práce není nutné stavební 

povolení. V současné době probíhá příprava na vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele stavby. 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací je v červnu 2017.  

  

Regenerace panelového sídliště Předmostí -12. Etapa (ORG 500320)  
Úpravy vstupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská – 12. etapa  

Navržená stavební úprava řeší úpravu stávajícího vstupního prostoru hřbitova – komunikačních ploch 



a zeleně včetně připojení na stávající místní komunikace města. Součástí úpravy vstupního prostoru 

hřbitova je také úprava zeleně a terénní úpravy včetně zřízení opěrných zídek. Navržené stavebně 

technické řešení úpravy vstupního prostoru hřbitova sestává z úpravy komunikačních ploch – 

přístupové účelové komunikace a přístupového chodníku s terénním schodištěm včetně záchytných 

opěrných zídek a úpravy zeleně – sadových úprav vstupního prostoru hřbitova. Součástí navržené 

stavby bude také úprava svažitého terénu vstupního prostoru záchytnými opěrnými zídkami včetně 

úpravy zeleně – sadovými úpravami, vykácení náletových dřevin a výsadba nové zeleně – stromů i 

porostů trvalek a okrasných travin. V rámci stavby bude vybudována zpevněná plocha pro 4 

kontejnery o objemu 1100 L umístěna podél stávající hřbitovní zdi. Konstrukce zpevněné plochy bude 

provedena v dlážděné úpravě s krytem ze zámkové dlažby. Zpevněná plocha u autobusové zastávky 

bude umístěna podél stávající chodníku – výklenek stávajícího svažitého terénu, ohraničená zvýšenou 

opěrnou železobetonovou zídkou s obkladem lícovou cihlou Klinker. Zpevněná plocha bude 

provedena v dlážděné úpravě s krytem ze zámkové dlažby.  

  

Parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská a přemístění památníku Mistra Jana Husa  

Předmětem této investiční akce je regenerace ploch panelového sídliště Předmostí. Řešené území je 

součástí zastavěného území a jedná se o plochy zeleně vymezené ulicí Prostějovská, bytovými domy, 

rodinnými domy a zdravotním střediskem. Předmětem regenerace je realizace nových chodníků, 

zpevněné plochy a terénních úprav souvisejících s celkovou revitalizací veřejného prostranství sídliště. 

Chodníky jsou součástí ploch parkového charakteru. Navržená plocha s posezením kolem památníku 

by se měla stát jedním z mála atraktivních setkávacích prostorů v zeleni. Návrh řeší nové úpravy 

sídlištní plochy se všemi provozními a funkčními vazbami. Architektonické pojetí prostoru vychází 

především z nového řešení cestní sítě, která plně respektuje a potvrzuje stávající nejpoužívanější trasy 

a směry pohybu lidí. Většina stávajících chodníků je ponechána. V centrální části území vznikne 

setkávací prostor do kterého bude přemístěn památník Jana Husa od kostela sv. Máří Magdalény. V 

souvislosti s řešením cestní sítě dojde také k výměně a doplnění veřejného osvětlení. Stávající 

nekvalitní zeleň bude odstraněna a nahrazena množstvím nových stromů a keřů. Celý prostor bude 

vybaven zcela novým typovým mobiliářem. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto 

investičního záměru je 9 000,0 tis. Kč. Stavební povolení je vydané a je platné. V současné době 

probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v srpnu 

2017. Na 12. etapu RPSP je možné získat dotaci z MMR, programu regenerace panelových sídlišť v 

max. výši 4,0 mil. Kč. Žádost na MMR byla podána v prosinci 2016. 

  

Stavební úpravy kina Hvězda (ORG 500387) 
Předmětem investiční akce jsou stavební úprav objektu kina Hvězda. V rozpočtu města na rok 2017 

bylo pro realizaci stavebních úprav kina Hvězda vyčleněno 8 203,4 tis. Kč. Předmětem plánovaných 

stavebních úprav objektu kina je zateplení objektu, výměna okenních a dveřních prvků, modernizace 

vzduchotechniky a přestavba pivnice a bytu na knihovnu. Předpokládané náklady na kompletní 

stavební úpravy kina Hvězda jsou 16 730 tis. Kč. Dokumentace na modernizaci vzduchotechniky je z 

roku 2012. Pokud modernizace vzduchotechniky nebude v kolizi s plánovanými stavebními úpravami 

zateplení objektu, výměnou oken a přebudování restaurace na knihovnu mohla by se modernizace 

vzduchotechniky realizovat v letošním roce. Projektové dokumentace na zateplení objektu s výměnou 

oken a přestavbou interiéru bude zadána v I. čtvrtletí 2017.  

  

Revitalizace parku na nám. Fr. Rasche (ORG 500348)  
Dne 11. února 2018 bude výročí 100 let od úmrtí Františka Rasche. Park a zejména plochu kolem 

památníku je nutné uvést do náležitého technického stavu. Předmětem revitalizace parku je upravit 

povrch stávajících asfaltových chodníků uvnitř parku, revitalizovat zelené plochy a především upravit 

záhony kolem pomníku Fr. Rasche, vyměnit stávající mobiliář a zrekonstruovat nové kontejnerové 

stání na tříděný odpad. Rozpočtové náklady na revitalizaci parku jsou dle položkového rozpočtu 2 721 

tis. Kč. V rozpočtu roku 2017 má odbor PRI vyčleněno na revitalizaci parku 1 500,0 tis. Kč. Odbor 

řízení projektů a investic bude požadovat po odboru ekonomiky posílení rozpočtu akce o 1 221,0 tis. 

Kč. Předpokládaný termín realizace je červenci 2017. 

  

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti, 



Penčice (ORG 500368) 
Předmětem realizace akce je oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu 

na letním koupališti v Penčicích. Stávající zařízení úpravny vody bude nahrazeno čerpadly a 

pískovými filtry o potřebném průtoku vody při filtrační rychlosti 30 m3/h/m2. Nová čerpadla 

recirkulace a nové pískové filtry budou osazeny do stávající budovy. Déle bude vybudována přípojka 

technologických rozvodů - výtlaku upravené bazénové vody do bazénu. Zařízení úpravny vody bude 

doplněno o automatická měřící a dávkovací stanice pro kontinuální měření a dávkování chlornanu 

sodného a korektoru pH, včetně navrtávacích pasů a rozvodů chemikálií. Pro realizaci záměru byla od 

společnosti Teplo Přerov a.s. předána projektová dokumentace k realizaci. Tato dokumentace nebyla 

úplná. Odbor PRI zajistil dopracování dokumentaci pro provádění stavby, včetně položkového 

rozpočtu. Původní náklady na opravu byly 3 100,0 tis. Kč. Výdajový rozpočet po dopracování PD 

budeme muset pro realizaci posílit. Termín realizace bude odvislý od výběru zhotovitele a uzavření 

smlouvy o dílo. Doba realizace je dle odhadu projektanta 30 kalendářních dnů. 

  

3. Investiční akce v přípravě dosud bez schválených finančních prostředků na realizaci v roce 

2017 

  

Modernizace místa křížení - Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská ( ORG 500363)  
ZM bylo rozhodnuto připravit záměr výstavby nových širších mostních objektů s jednostranným 

chodníkovým pásem v ul. Dluhonské. Na modernizaci obou mostů je vypracována projektová 

dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení. Do konce března bude 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. Předpokládané náklady na realizaci 

modernizace mostů jsou dle rozpočtu projektanta 104 688, 2 tis. Kč. Na výše uvedenou investiční akci 

bylo požádáno o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládaná výše dotace je 93 

987,0 tis. Kč. Do konce měsíce března 2017 bude dokončena projektová dokumentace pro provádění 

stavby. Na modernizaci mostů bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení formou uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy. Po předání DSP a zajištění finančního krytí akce může být zahájeno výběrové 

řízení na zhotovitele. Předpokládáme předání staveniště a zahájení prací ještě v letošním roce.  

  

Zateplení DPS Trávník 1( ORG 500270) 
Předmětem zpracované projektové dokumentace je zateplení domu s pečovatelskou službou na ul. 

Trávník. Dokumentace pro stavební povolení stavby a provádění stavby řeší energetické opatření 

domu formou zateplení objektu. Doplňkovým předmětem projektu je revitalizace lodžií a zimních 

zahrad, architektonická revitalizace vstupního přístřešku a nové provedení zpevněných ploch v 

zahradě a rovněž výměna plotu. V roce 2011 byla vyměněna některá okna a balkonové dveře. Tyto 

konstrukce nebudou v rámci realizace projektu měněny. Realizační náklady na zateplení DPS Trávník 

jsou dle položkového rozpočtu stavby 15 000,0 tis. Kč. Na stavbu je vydáno stavební povolení. 

Investiční akce je zařazena v registru investičních akcí pro rok 2017, doposud finančně nekrytých.  

Cyklostezka Velká Dlážka ( ORG 500258) 
Stavba řeší stavební úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká 

Dlážka. Jedná se o plochy po pravé straně ve směru od okružní křižovatky Velká Dlážka – nábř. R. 

Lukaštíka až ke křižovatce Velká Dlážka – Lipnická. Účelem stavby je zajistit v tomto místě bezpečný 

pohyb chodců a cyklistů. Vybudováním dlážděného chodníku a cyklostezky dojde naopak ke zlepšení 

podmínek, a to jak z hlediska bezpečnosti provozu, tak z hlediska bezpečného pohybu chodců a 

cyklistů. Šířka nově navržené cyklostezky je 2,5 m, pouze v místě autobusové zastávky až po budovu 

v níž se nachází městská knihovna a poradna pro rodinu, je cyklostezka zúžena na šířku 2,00 m. 

Cyklostezka je navržena jako obousměrná. Plocha cyklostezky je cca 1550 m2. Plocha chodníku je cca 

2300 m2. V současné době je zpracována DUR a DSP, je zažádáno o příslušná povolení. Realizační 

náklady odhadujeme na 12 850,0 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je ve II. pololetí roku po 

výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Na realizaci cyklostezky je možné získat dotaci z 

programu ITI až do výše 80% uznatelných nákladů.  

  

Chodníky a VO ul. Grymovská, Kozlovice, II/434 Přerov - průtah spolufinancování (ORG 

500351)  
Po výstavbě kanalizace v Kozlovicích přistoupil Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK) k přípravě 



rekonstrukce komunikace II/434 v ul. Grymovské a opravám chodníků a vjezdů vyvolaných investicí. 

Projektovou dokumentaci pro kraj zpracovává firma PK Ossendorf, s.r.o. Termín realizace chodníků a 

veřejného osvětlení se předpokládá nejdříve v roce 2017 v závislosti na postupu realizace akce KÚOK. 

Stavbou silnice budou dotčeny přilehlé chodníky a vjezdy, které nejsou od komunikace odděleny 

zeleným pásem. V rámci provozních škod by investor stavby uvedl chodníky pouze do původního 

stavu. Z těchto důvodů zástupci statutárního města Přerova dohodli s KÚOK spolufinancování oprav 

stavbou dotčených chodníků a vjezdů. Město Přerov bude financovat pouze materiál (dlažbu, 

obrubníky, obruby nástupních hran zastávek, reliéfní dlažby, lože pod dlažbu). KÚOK uhradí ostatní 

konstrukční vrstvy, bourací a stavební práce.  

Stavba chodníků a veřejného osvětlení podél silnice v ulici Grymovská je investiční akcí města 

Přerova. Celková délka upravovaných chodníků podél silnice II/434 je 247 m. V souvislosti s 

plánovanými stavebními úpravami bude vybodováno nové venkovní osvětlení po pravé straně ve 

směru do Grymova. Realizační náklady na stavební objekty financované i spolufinancované městem 

jsou odhadovány na cca 4 500,0 tis. Kč. Na stavbu chodníků a veřejného osvětlení probíhá územní 

řízení a zpracovávají se další stupně projektových dokumentací. Termín realizace závisí na zahájení 

rekonstrukce silnice II/434 Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení stavby je závěr roku 2017, nebo 

rok 2018. 

  

Zateplení DPS U Žebračky (ORG 500347) 
Předmětem zateplení domu s pečovatelskou službou U Žebračky je snížení energetické náročnosti 

domu na vytápění. Realizační dokumentace stavby řeší energetické opatření domu s pečovatelskou 

službou formou zateplení objektu, spojenou s výměnou oken a zateplením střechy objektu v souladu s 

energetickým posudkem. Práce na projektových dokumentace byly zahájeny v 2016 a dle uzavřené 

smlouvy o dílo budou dokončeny v 03/2017. Předpokládané realizační náklady odhadujeme na 10 

000,0 tis. Kč. Na výše uvedenou akci probíhá stavební řízení. Zahájení stavby by bylo možné v roce 

2017 s dokončením stavebních prací v roce 2018. 

  

Mimo tyto uvedené akce Odbor řízení projektů a investic zajišťuje další projektové dokumentace 

stavebních záměrů, projektů dopravních a pozemních staveb a záměrů financovaných z ITI v souladu 

se schváleným rozpočtem.  

  

Příloha: 

Tabulka investic 2017  

 

 


