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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 12.5.2017 

Návrh pro 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 5. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ 

dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,, Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“. 

 

Informace o dotaci:  

Rada města Přerova usnesením č.2516/65/6/2017 dne 16.3.2017 uložila Odboru PRI připravit žádost o 

dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v souladu s vyhlášenou výzvou ITI 

Olomoucké aglomerace. Za správu dotací nemáme k předloženému materiálu připomínek.  

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 



Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ byl předložen i k projednání Radou města Přerova. Vzhledem 

k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 11.5.2017, v řádném termínu odevzdání předloh 

ZM (11.5.2017) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM 

tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Stavba řeší stavební úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká 

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

nábř. R. Lukaštíka až ke křižovatce Velká Dlážka – Lipnická. 

  

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

SO 101.1, 101.2 – Cyklostezka 

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. Povrch cyklistické stezky je navržen ze zámkové dlažby, barvy červené. 

Jízdní pruhy jsou na cyklistické stezce vyznačeny zámkovou dlažbou, barvy šedé. V místech častých 

přechodů chodců přes cyklistickou stezku je barevnost změněna na červeno šedou. Na cyklistické 

stezce budou, cca po 25 m, vyznačeny směrové šipky. Tyto šipky se provedou ze zámkové dlažby, 

barvy šedé. 

  

SO 102.1,102.2 – Chodníky 

Od okružní křižovatky po stávající parkoviště osobních automobilů je chodník od cyklostezky oddělen 

dělícím pásem zeleně v šířce cca 1,0m. Před a za křižovatkou s ulicí kopaniny je tento pás navržen 

1,5m. V další části je chodník od cyklostezky oddělen hmatným pásem šířky 0,4m. Šířka nově 

navrženého chodníku je 3,0m včetně hmatného pásu. Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové 

dlažby a betonové dlažby HBB 30x30, 50x50. Napojení chodníků u přechodů pro chodce je z části 

stávající bezbariérové a z části je tato bezbariérová úprava prodloužena z důvodu šířkové změny. 

Průběžný silniční obrubník v místě chodníku je snížen na kótu + 0,02 m nad niveletu vozovky. U 

autobusové zastávky je v délce nástupní hrany proveden bezpečnostní odstup od komunikace z bet. 

plošné dlažby. 

  

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Prostorové úpravy vyžadují zrušení jednoho stávajícího sloupu VO, který bude nahrazen novým 

stožárem VO a umístěn do nové pozice. 

  

SO 801.1,801.2 – KTÚ a sadové úpravy 

V rámci KTÚ se provedou konečné práce spojené s úpravou okolního terénu po dokončení všech 

stavebních prací. Jedná se o rozprostření humusu v tloušťce 150 mm za obrubníky na navrženou 

výškovou úroveň. V rámci sadových úprav se provede položení travnatého koberce a výsadba keřů. 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 7 595 300 Kč bez DPH.   
Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých 

dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 

  



Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Investiční akce bude finančně kryta převedením finančních prostředků z rezervy rozpočtu na investiční 

akce ITI Olomoucké aglomerace.  

 

 


