
Přehled investic do komunikací a chodníků za období 2010 -2013 
 - investice  Odboru  správy majetku a komunálních služeb 

Souhrn: 

Rok 2010 -  5 671 003,50 Kč 
Rok 2011 -  6 126 067,40 Kč 
Rok 2012 -  6 348 282,54 Kč 
Rok 2013 -  4 543 408,47 Kč 
------------------------------------ 
Celkem      22 688 761,91 Kč 

 

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

 

Rok 2010 
 

Přehled   nejdůležitějších akcí                                                                   náklady v tis.  Kč:  

 

 

- Lověšice, ul. Mírová odvodnění MK (RESTA)……………………………..  266,00 

- Lověšice – oprava asfalt. chodníků v parku ….……………………………..  115.00 

- ul. Palackého – odvod.chodníku u domu čp.2,4 …………………………….   99.00 

- ul. Budovatelů – odvodnění chodníku do domu čp. 3……………………….   172,00 

- Kozlovice – oprava úč.komunikace k areálu FK ……………………………   232,00 

- Předmostí,ul. U pošty – odvodnění komunikace ……………………………   237,00 

- výroba a osazení zábradlí na mostku přes Strhanec v NPR Žebračka ………     48,00 

- zhotovení přeložky NNK,VNK …………………………………………….      49,00 

- spárování dlažby/kostka v centru města……………………………………..   203,00 

- Předmostí - zbudování odstavné plochy……………………………………..   415,00 

- Předmostí, ul. Pod Skalkou – zřízení sjezdu ………………………………..      78,00 

- spárování dlažby/kostka v centru města …………………………………….   118,00 

- Michalov – propoj.chodník ke sport.ploše ………………………………….     56,00 

- Předmostí, ul. Hranická – nové zábradlí …………………………………….    48,00 

- ul. Budovatelů 3, odvodnění prostranství …………………………………...   172,00 

- Žeravice,ul. Na Návsi – oprava napojení aut. zálivu …………………………   52,00 

- ul. Čechova, parkoviště PRIOR – dopravní značení vč.st.úprav…………….   365,00 

- Předmostí, ul. Hranická – dlážděný chodník u ZŠ …………………………..     98,00 

- Újezdec, ul. Hlavní – úprava a odvodnění komunikace ……………………..   989,00 

- Újezdec, ul. Hlavní – zpevněná plocha před pož. zbrojnici ……………………144,00 

- ul. Polní – oprava komunikace vč. vpusti (s Vak ) …………………………..  250,00 

- ul. Čechova – bezbariérové úpravy chodníku + VO………………………….  395,00 

- ul. Komenského – autobusová zastávka ……………………………………..   418,00 

 

 

2212 7 532  Silnice 

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 



560.000,00 1.610.000,00 1.569.834,10 280,33 97,51 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

- opravy komunikací vč. šachet a propustků 

- opravy místních komunikací 

- odvodnění komunikací  

- vodorovné značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovišti 

- bezbariérové úpravy  

- zpevnění účelových komunikací v místních částech 

- instalace zábradlí 

- spárování dlažby v centru města 

 

2219 7 532  Ostatní záležitosti pozemních komunikací  

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

3.440.000,00 4.700.000,00 3.683.116,40 107,07 78,36 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

 

- nové chodníky 

- opravy a odvodnění chodníků  

- bezbariérové úpravy přechodů vč. nasvětlení 

-  zpevnění přešlapů 

 

2221 7 532  Provoz veřejné silniční dopravy  

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

0,00 430.000,00 418.053,00 0,00 97,22 

 

Finanční prostředky byly čerpány na vybudování autobusové čekárny v Přerově na ul. 

Komenského.  

 

 

 

 



Rok 2011 

Přehled   nejdůležitějších akcí                                                                   náklady v tis.  Kč:  
 

- ul. Kosmákova – oprava zapojovacích  vpustí ………………………………..179,00 

- úprava dopravního značení „Centrum“………………………………………..   11,00 

- Penčice, ul. Rohová – oprava krajnice ………………………………………..   56,00 

- Čekyně, ul. Jabloňová – terénní úpravy (rigol) ……………………………….   50,00 

- lávka u tenisu –monitoring …………………………………………………… 175,00 

Penčice - ul. Rohová – oprava části místní komunikace ……………………..     97,00 

Čekyně, ul.Zámecká – odvodňovací žlab …………………………………….      84,00 

Lověšice – výroba a montáž kovové zástěna na zábradlí podjezdu …………..     76,00 

Předmostí,ul. Pošty – doplnění odvodnění ……………………………………   246,00 

ul. Tržní - výměna sloupu světelné signalizace ………………………………      50,00 

Předmostí-podjezd – oprava chodníku ………………………………………..    230,00 

ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku ………….……………………………….    680,00 
 

I. pololetí 
 

2212 7 532 Silnice 

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

2.160.000,00 4.398.000,00 959.438,00 44,42 21,82 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

- opravy místních komunikací vč. šachet a propustků 

- úpravy  účelových komunikací 

-     zpevnění účelových komunikací v místních částech 

-     nové dopravní značení Centrum – dopravní zóny 

-     projektové dokumentace a technické pomoci 

 

2219 7 532 Ostatní záležitosti pozemních komunikací  

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

680.000,00 2.070.000,00 326.447,00 48,01 15,77 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

- nové chodníky 



- rekonstrukce chodníků a jejich odvodnění, 

- oprava schodů na ul. Želátovská, 

- úpravy chodníku na ul. Vsadsko, 

- lávka u tenisu – periodické měření a sledování stavu lávky. 

 

II. pololetí 

2212 Orj 520 Silnice 

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

0,00 4.134.200,00 2.881.970,40 0,00 69,71 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

- opravy místních komunikací vč. šachet a propustků 

- úpravy  účelových komunikací 

- zpevnění účelových komunikací v místních částech 

-     nové dopravní značení Centrum – dopravní zóny 

-     projektové dokumentace a technické pomoci 

 

2219 Orj 520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací  

Původní rozpočet 

Kč 

Upravený rozpočet 

Kč 

Čerpání % plnění k 

pův. rozpočtu 

% plnění k 

upr. rozpočtu 

0,00 2.704.000,00 1.958.212,00 0,00 72,42 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na: 

Předmostí-podjezd – oprava chodníku ………………………………………..    230,00 

ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku ………….……………………………….    680,00 

- lávka u tenisu – periodické měření a sledování stavu lávky. 

 

 

 

 

 

 



Rok 2012 

Silnice 

Rozpočet původní:   1 650 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 138 700,00 Kč 

Čerpání:               5 058 503,80 Kč 

% čerpání:                             82,4 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:     tis. Kč 

Kozlovice-oprava zpevněných ploch-komunikace ke sport. areálu    580,00 

Penčice, ul.Tršická - odvodnění ploch před RD 80/30     118,00 

ul. Dvořákova – úprava ploch parkoviště vč.DZ                 174,00 

Žeravice - zabezpečení břehů mostu                   354,00 

Vinary – oprava zpevněné plochy za kulturním domem      416,00 

Čekyně, ul. Na Podlesí – oprava části MK        400,00 

Újezdec, ul.Nová Čtvrť – oprava MK        300,00 

Újezdec, ul.Spojovací, Pod Dubičky – oprava MK       600,00 

ul. Pivovarská – oprava části MK k Hornímu nám.       900,00 

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací  

Rozpočet původní:      298 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:   1 198 300,00 Kč 

Čerpání:                  900 572,34 Kč 

% čerpání:                             75,2 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:        tis. Kč 

ul. Kosmákova- rekonstrukce parkoviště        355,00 

křiž.ul. Husova-Kojetínská – úprava obrub chodníku        56,00 

nábř.E.Beneše - odvodnění chodníku         48,00 

Penčice, ul. Tršická – dlážděný chodník – 1. etapa                 179,00 

 

 

Provoz veřejné silniční dopravy 

Rozpočet původní:       0,00 Kč 

Rozpočet upravený:    390 000,00 Kč 

Čerpání:     389 206,40 Kč 

% čerpání:     99,8 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:     tis. Kč 

- nákup 75 ks označníků        155,00 

- vybudování přístřešku aut. zastávky v Lověšicích vč. PD    234,00  

 

 

 



Rok 2013 

Silnice     

Rozpočet původní:   2 863 300,00 Kč 

Rozpočet upravený:   6 318 300,00 Kč 

Čerpání:               3 594 594,32 Kč 

% čerpání:                             56,9 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:     tis. Kč 

oprava účelové komunikace za hvězdárnou (Pod Tméněm)    600,5 

oprava světelného signalizačního zařízení ul. Kojetínská – Husova  599,8 

projektové dokumentace a technické pomoci                440,0 

Lověšice – oprava komunikace ul. Chaloupky a u aut. zastávky   350,0 

opravy mostů,  lávek a propustků       252,6 

zahrazovací sloupky ul. Na Marku       250,0 

demolice mostu u cizinecké policie       240,6 

čištění silnic ŘSD a KÚOK        150,0 

sledování stavebně technického stavu lávky u tenisu              115,0 

oprava účel. komunikace dvorní trakt ul. Kojetínská      94,4 

změna dopravního režimu ul. Malá Trávnická, Kosmákova, Příčná, U rybníka   59,8 

ul. Tovačovská – oprava zborceného oblouku komunikace      55,0 

diagnostika vozovky v Předmostí, ul. Popovická       30,0 

 

 

 

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací  

Rozpočet původní:    1 574 000,00 Kč 

Rozpočet upravený:    2 129 000,00 Kč 

Čerpání:                   948 814,15 Kč 

% čerpání:                             44,6 

 

 

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:        tis. Kč 

rekonstrukce chodníku Henčlov - U Letiště      353,0 

opravy chodníků a zpevněných ploch v centru města    198,8 

projektové dokumentace a technické pomoci     160,0 

Penčice, ul. Tršická -  nový chodník - 2.část      140,0 

oprava schodiště před vchodem do domu ul. B. Němce 6                   39,8 

oprava chodníku v MČ Lýsky, ul. U silnice v délce 26 m      25,8 

oprava opěrné zídky schodiště v Dluhonicích       15,1 

 

 


