
Pořadové číslo:  27/2 

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 13.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Návrh Výboru pro místní části - cyklostezky 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

ukládá Radě města Přerova: 

1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené 

studie, pro přípravu akce výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice. 

2. Zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace. 

3. Jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Kancelář primátora  

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Stanovisko k bodu 1: Odbor ROZ nechal zpracovat studii proveditelnosti sítě cyklistických 

komunikací propojující místní části s Přerovem. Trasu č. 504 (Tršice) - Penčice – Čekyně – Předmostí 

lze rozdělit do 3 úseků. Každý úsek je řešen ve 2 variantách. Dle výběru variant se propočet 

realizačních nákladů pohybuje od 16,5 mil. Kč bez DPH do 25,3 mil. Kč bez DPH.  

Vzhledem k délce trasy 8750 m a množství vlastníků pozemků (48 dotčených pozemků ve všech 

variantách) je nutné počítat s dlouhou časovou přípravou. Na zpracování všech stupňů projektové 

dokumentace je nutné vyhradit částku cca 1,5 – 2 mil. Kč.  

 

Stanovisko odboru řízení projektů a investic 



Dle sdělení zpracovatele studie (odboru ROZ) studie obsahuje varianty vedení tras cyklostezky a 

nebyla projednána s dotčenými orgány, správci sítí ani vlastníky pozemků. Tato cyklostezka je 

nepochybně liniovou stavbou, navrhovaná trasa cyklostezky č. 504 v délce 8750 m  je  vedena  přes 3 

katastrální území, je  umístěna  na  48 pozemcích  z nichž  jen 7 pozemků je ve vlastnictví statutárního  

města  Přerova  a zbývající pozemky jsou ve vlastnictví  (spoluvlastnictví) jedné a více fyzických 

osob, dva pozemky jsou ve vlastnictví fyzické osoby žijící v Německu. Celkové předpokládané 

náklady na vybudování této trasy v kalkulované výši dle studie proveditelnosti ve  výši 21 164,0 tis. 

Kč bez DPH zahrnují  jen kalkulované  náklady na stavební práce na vybudování cyklostezky, ale 

neobsahují náklady spojené s případným odkupem stavbou dotčených pozemků, s náklady na vynětí 

pozemků ze ZPF (13 dotčených pozemků  - orná  půda,  2 pozemky trvalý travní porost a 2 pozemky 

ovocný sad) a náklady na případné přeložky inženýrských sítí  v trase cyklostezky. Finanční náročnost 

na zajištění všech stupňů PD cyklostezky dle sazebníku UNIKA 2012 na projektové práce a 

inženýrskou činnost je odhadována na 2 mil. Kč. Časový průběh projektové přípravy stavby včetně 

vyřešení majetkových vztahů je odhadován na 12 až 24 měsíců.  

 

Odbor ekonomiky 

Z hlediska odboru ekonomiky nejsou v části návrhu vztahující se k páteřní cyklostezce uvedeny 

informace o finanční náročnosti předmětné akce i výdajů souvisejících, což jsou podstatná data nejen 

pro rozpočet, ale také pro jeho střednědobý výhled. V případě žádosti o posílení rozpočtu za účelem 

zpracování projektové dokumentace bude tato zařazena do seznamu požadavků, které budou postupně 

řešeny v závislosti na možnostech zdrojů a prioritách města. 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části na své 23. schůzi 9. března 2017 projednával v rámci schváleného programu 

níže uvedené záležitosti, z nichž vzešla doporučení pro zastupitelstvo.  

  

V rámci programu byl projednáván také bod Realizace páteřní cyklostezky Předmostí – Čekyně – 

Penčice – Tršice. Předseda přítomné informoval, že v současné době se dokončuje studie cyklostezek, 

chtěl by nechat výborem podpořit realizaci páteřní cyklostezky. Uvedl, s jakými stavbami bude nutné 

tuto cyklostezku skloubit – jak technicky, tak časově. Doposud není známa finanční částka. 

Připomněl, že studii v průběhu zpracování na výboru projednávali.  

Je to páteřní cyklotrasa z Tršic, přes Penčice, Čekyni do Předmostí. S tím, že v budoucnu by na ni 

měla navazovat cyklotrasa z Žeravic okolo Lhotky. Dle studie se cyklostezka dotkne 63 vlastníků 

pozemků, z toho je na výměru pozemků dotčených stavbou 30% město Přerov a 10% Olomoucký kraj, 

ostatní jsou soukromí vlastníci. Celkové náklady na realizaci hrubým odhadem je 6mil Kč na výkupy 

pozemků, 29 mil. Kč na realizaci. Nemám aktuální info k dotacím, kolik můžeme čerpat a odkud. Je to 

jeden z nejvíce frekventovaných úseků pěších a cyklistů, také jeden z nejnebezpečnějších, autonehody, 

drobné kolize, členitý - nepřehledný terén, rychlé úseky navazují na zatáčky. Cyklotrasa je napojena 

na regionální trasu č. 6061 s obcí Tršice. Je to jako trasa lidí do práce, nebo jako trasa rekreační. 

Cyklotrasa by mohla navazovat na opravu silnice 1. Třídy Doloplazy – Čekyně a na výstavbu 

kanalizace Penčice, Čekyně. K tomu přidat mapy ze studie firmy Udimo Ostrava, příp. nějaké 

fotografie nebezpečných úseků. 

Podrobnější informace jsou k dispozici v zápisu z jednání VMČ.  

Po skončení diskuse byl předložen následující návrh na usnesení. 

  

Usnesení VMČ/23/35/2017 
VMČ žádá ZM, aby uložilo RM Přerova: 



1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené 

studie, pro přípravu akce výstavba páteřní cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice, 

2. Zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace,  

3. Jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

Přítomno bylo 11 členů s právem hlasovat. 

  

Hlasování Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat.  

 

 


