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 Zápis z 32. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 27.03.2017 v 15:00 h ve velké zasedací místnosti (učebna) magistrátu,  

Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří (příchod v 15:15), Ing. Hermély Petr (předseda výboru), 

Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA (příchod 15:20), 

Švestková Valéria, Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni:  

Hosté: Ing. Miloslav Dohnal + Alexandr Salaba (zástupci odboru správy majetku a komunálních 

služeb), Mgr. Jan Strejček + Jiří Raba – zástupci odboru řízení projektů a investic,  

 

Program: 

1. Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ ................................................ 1 

2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova v Přerově“ .................................. 2 

3. Veřejná zakázka "Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na 

koupališti v Penčicích“ ............................................................................................................................. 2 

4. Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu Ornis, Přerov“ ....................................................... 2 

5. Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ ..................................... 3 

6. Různé ............................................................................................................................................. 3 

7. Plán mobility – projednání konceptu návrhové části .................................................................... 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 7 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání 

odhlasovali.  V e-mailu s podklady pro jednání výboru byli členové informováni o rozšíření programu 

o  VZ „oprava balkonů“ a obdrželi rovněž materiály k této VZ.   

Krátce po začátku jednání se příchodem zbylých 2 členů výboru zvýšil počet na 9 členů. Výbor byl 

usnášeníschopný.  

1. Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ 

Oprava chodníku v ul. Vsadsko byla zahájena v loňském roce, kdy byl odstraněn litý asfalt a pomocí 
monitoringu zjištěn nevyhovující stav kanalizace. Dle sdělení p. Dohnala se město dohodlo s vlastníky 
kanalizačních přípojek a se společností VaK Přerov, a.s. kanalizace byla opravena. Zároveň bylo 
zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku. Odbor řízení projektů a 
investic připravil zadávací a obchodní podmínky veřejné zakázky. Předmětem zakázky bude nahrazení 
stávajícího chodníku novým chodníkem ze zámkové dlažby při zachování směrových, šířkových a 
výškových poměrů. V místě vjezdů budou upraveny stávající žulové obrubníky. P. Strejček uvedl 
všechny důležité aspekty zadávací dokumentace. Realizace zakázky proběhne v období od 
06-08/2017.  
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V rámci diskuse bylo navrženo snížit počet referenčních zakázek, ale to zástupci odboru PRI odmítli se 
zdůvodněním omezení přihlašování malých, neprověřených firem bez dostatečných zkušeností. Dále 
byla vznesena poznámka na samotné vyprojektované řešení chodníku, kde díky četným vjezdům a 
sníženým obrubníkům vznikne pro chodce nekomfortní nerovný povrch. Člen výboru se dotázal na 
sdělování realizace zakázky prostřednictvím poddodavatelů. Pokud nejsou v době podání nabídek 
poddodavatelé známi, ale následně se zapojí, pak musí být identifikování nejpozději před zahájením 
plnění veřejné zakázky. Chybějící prokázaná kvalifikace i jiné podmínky zakázky není předmětem 
vyřazení, nový zákon o VZ umožňuje dožádání a dokládání před podpisem smlouvy o dílo.  

Výbor souhlasil se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „Rekonstrukce 
chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ a jmenoval p. Ondřeje Sváka - členem a pí Valérii Švestkovou - 
náhradníkem do komise hodnocení veřejné zakázky – viz usnesení č. VPRID/32/02/2017. 

 

2. Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova v Přerově“ 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy příjezdové komunikace a úprava stávající 
komunikace ve dvorním traktu ul. Kainarovy, vč. nakládacích ramp, rozšíření stávajícího parkoviště, 
úpravy chodníků i zřízení nových ploch pro kontejnery a chodníčků k sušákům. P. Strejček představil 
podmínky VZ. Zahájení realizace stavby se předpokládá v 08/2017. Jedná se o zakázku malého 
rozsahu. 

K akci byl vznesen pouze dotaz na koordinaci s investiční akcí společnosti VaK Přerov, a.s., a zda bylo 
uvažováno s podzemními kontejnery v projektu. Zástupci odboru PRI sdělili, že v lokalitě bude do  
07/2017 probíhat rekonstrukce vodovodu, na kterou naváže rekonstrukce komunikace. Umístění 
podzemních kontejnerů bylo prověřeno, z důvodu inženýrských sítí a vysokým nákladům na přeložky 
se dále s podzemními kontejnery neuvažovalo.   

Do hodnotící komise byl jmenován p. Marek Dostál - členem a p. Jan Horký. Výbor souhlasil se 
zadávacími podmínkami a návrhem SoD předložené VZ – viz příloha usnesení č. VPRID/32/03/2017.   

 
3. Veřejná zakázka "Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého 

bazénu na koupališti v Penčicích“ 

V rámci VZ se jedná o doplnění technologie pro bazén na letním koupališti v Penčicích. Předmětem 
zakázky bude dodávka, služby a nezbytné stavební práce pro nové zařízení úpravny vody a nové 
rozvody. Jedná se o podlimitní VZ na dodávky a služby. Dle sdělení p. Strejčka bude stavba zahájena 
v 09/2017 po ukončení letní sezóny s termínem dokončení v 04/2018, kdy dle informací p. Raby 
proběhne zkušební provoz.  

Zástupci odboru PRI následně zodpovídali dotazy výboru – realizace stavby byla dohodnuta a 
zkoordinována s provozovatelem koupaliště, dokumentace byla společnosti Teplo Přerov zaslána 
k vyjádření, čehož společnost nevyužila, k PD se nevyjádřila. Dále se diskutovalo o počtu firem, které 
budou schopny prokázat podmínky technické kvalifikace. Oddělení veřejných zakázek osloví 5 firem 
s výzvou k podání nabídek. Tyto společnosti by měly technická kvalifikační kritéria splnit. 

VPRID odsouhlasil zadávací dokumentaci a obchodní podmínky VZ do hodnotící komise jmenoval p. 
Karla Šimečka - členem a p. Jaroslava Kazdu - náhradníkem – viz usnesení č. VPRID/32/04/2017. 

 

4. Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu Ornis, Přerov“ 

Předmětem zakázky budou stavební úpravy, které odbahní jezírko. Způsob využívání jezírka zůstane 
stejný. Ze dna obou jezírek budou odtěženy bahnité sedimenty. Sedimenty budou vyhrnuty ke 
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strmým břehům ostrůvků nebo se přemístí do terénních depresí podél břehu. Dále budou pokáceny 
podemleté, nestabilní stromy na břehu jezírka. 
Následně zástupci odboru PRI upřesnili některé podmínky a zodpověděli dotazy – pokácené stromy 
se ponechají u jezírka (poskytnou vhodné podmínky pro existenci bezobratlých živočichů). Pro 2 
stromy z cca 50 kácených stromů se v současnosti vyřizuje povolení. Sedimenty z jezírek nebudou 
skládkovány, jsou přírodě blízké, proto budou využity na úpravy břehů (docílí se lepších migračních 
podmínek obojživelníků) a na zarovnání nerovností terénu. Termín realizace byl určen orgány 
ochrany ŽP. V oblasti se nachází tři chránění živočichové, s ohledem na ně je termín realizace 
stanoven od 09-10/2017, konečné úpravy proběhnou v 11/2017.  
Výbor jmenoval pí Naděždu Valachovou - členem a p. Petra Hermélyho - náhradníkem hodnotící 
komise VZ. Výbor souhlasil se zadávací dokumentací veřejné zakázky – viz usnesení 
č. VPRID/32/05/2017. 
 

5. Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“  

Předmětem veřejné zakázky je oprava 14 ks balkonů, demontáž 1 ks balkonu a dále dodání a montáž    
2 ks balkonů ve dvou bytových domech. Zahájení stavebních prací se předpokládá v 06-07/2017. 
Jedná se o zakázku malého rozsahu. Pan Strejček shrnul základní podmínky a předmět VZ. K bodu 
neproběhla žádná diskuse. 

Výbor jmenoval p. Jiřího Drašku - členem a p. Karla Šimečka - náhradníkem hodnotící komise VZ. 
Výbor souhlasil se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky – viz usnesení 
č. VPRID/32/06/2017. 
 

6. Různé 

Odbor MAJ předložil prostřednictvím organizační pracovnice výboru informaci o připravovaném 

zadání zpracování dokumentace na rekonstrukce chodníku v ul. Durychově. Jedná se o úsek od 

tř. Gen. Štefánika po ul. 9. května. Předmětem rekonstrukce budou oba oboustranné chodníky, 

zároveň bude zrušen přístupový chodník ke zrušenému přechodu pro chodce u křižovatky s ul. Gen. 

Štefánika a budou nově doplněny přístupové chodníky k nově navrženým místům pro přecházení.  

P. Horký navrhl vyřešit převedení cyklistů přes křižovatku v rámci připravované akce, např. mobilním 

ostrůvkem. Výbor doporučil sladit rekonstrukci chodníku Durychova se studií cyklistických propojení 

místních částí a města – viz usnesení č. VPRID/32/07/2017. Odbor ROZ zapůjčí odboru MAJ 

vypracovanou studii k prověření navrhovaného řešení cyklistické dopravy na křižovatce Gen. 

Štefánika – Durychova - Tovární. 

Pozn. p. Dostál byl dočasně nepřítomen, počet hlasujících členů VPRID se snížil na 8  

P. Draška informoval přítomné členy o uskutečněném veřejném projednání 13. etapy regenerace 
panelového sídliště v Předmostí, která na ul. Teličkově a Tyršově navrhuje nové prvky: komunitní 
zahrádky, ruční pumpu i parkourové hřiště. Navrhované hřiště bylo nejprve obyvateli přilehlého 
domu odmítáno, ale po diskusi se negativní postoj veřejnosti změnil. Výbor doporučil realizovat 
navržené parkourové hřiště v ul. Teličkově během regenerace sídliště Předmostí a také v jiných 
lokalitách města – viz usnesení č. VPRID/32/08/2017. 

P. předseda informoval o schůzce se zástupci společnosti Veolia Energie ČR, a.s., kde podrobněji 
diskutovali plánovanou rekonstrukci parovodů a změnu zdroje tepla v teplárně.  Společnost Veolia si 
je vědoma přímých dopadů na město, proto hodlá své investiční záměry představit jednotlivým 
politickým klubům. Bylo připomenuto platné usnesení ZM o uspořádání referenda ke spalovně.  
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Na jednání výboru navázalo projednání Plánu udržitelné mobility, na které byli pozváni členové VPRID 
a členové zastupitelstva.  

7. Plán mobility – projednání konceptu návrhové části  
Projednání Plánu udržitelné mobility bylo zahájeno v 17 h. Nejprve byl přestaven postup zpracování 
plánu a prezentovány hlavní zjištění z analýzy města. Následovalo představení navržených cílů a 
opatření, bodování navržených opatření jednotlivými účastníky projednání. Poté byly vysvětleny 
možné rozvojové scénáře v dopravě do roku 2035 ve formě podílů dělby přepravní práce a proběhlo 
hodnocení jednotlivých variant rozvojových scénářů. Na závěr byla nastíněna problematika parkování 
a možnosti jeho řešení. Z projednání byl vyhotoven samostatný zápis, který byl zaslán všem 
zúčastněným. 

 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 19.04.2017 v 15h, místo konání bude upřesněno v pozvánce.  

 

V Přerově dne 31.03.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 …………………………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

 

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

Usnesení č. 32 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 27.03.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 32. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/02/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 
„Rekonstrukce chodníku v ul. Vsadsko, Přerov“ 

2. VPRID jmenuje p. Ondřeje Sváka - členem a pí Valérii Švestkovou - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky  

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/03/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova v 
Přerově“   

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 
„Rekonstrukce komunikace v ulici Kainarova v Přerově“  

2. VPRID jmenuje p. Marka Dostála - členem a p. Jana Horkého - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/04/2017 Veřejná zakázka "Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové 

vody plaveckého bazénu na koupališti v Penčicích“  

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky "Oprava a 
doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na koupališti v Penčicích“.  

2. VPRID jmenuje p. Karla Šimečka - členem a p. Jaroslava Kazdu - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________  

VPRID/32/05/2017 Veřejná zakázka „Odbahnění jezírka v areálu Ornis, Přerov“ 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Odbahnění jezírka v areálu Ornis, 
Přerov“ 

2. VPRID jmenuje pí Naděždu Valachovou - členem a p. Petra Hermélyho - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/06/2017 Veřejná zakázka „Oprava balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. 

Rasche 3“ 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky „Oprava 

balkonů Gen. Štefánika 4, nám. Fr. Rasche 3“ 

2. VPRID jmenuje p. Jiřího Drašku - členem a p. Karla Šimečka - náhradníkem do komise hodnocení 
veřejné zakázky. 

 
Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/32/07/2017 Oprava chodníku ul. Durychova 

VPRID  doporučuje sladit rekonstrukci chodníku Durychova se studií cyklistických propojení místních 

částí a města.  

Hlasování: Pro 8 /Proti 0/ Zdržel se  1 - usnesení přijato 

__________________________________________________________________________________

VPRID/32/08/2017 Parkourové hřiště  

VPRID doporučuje realizovat parkourové hřiště v rámci 13.etapy regenerace panelového sídliště 

Předmostí v ul. Teličkova v místě stávajícího nevyužívaného hřiště a realizovat taková hřiště i v jiných 

lokalitách města Přerova. 

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

(Pozn. z důvodu dočasné nepřítomnosti p. Dostála se počet hlasujících členů snížil na 8) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 ………………….........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 27.03.2017 
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Seznam zkratek: 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic  

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

SoD – smlouva o dílo 

ÚP – územní plán 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


