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 Zápis z 35. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 15.05.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu,  

Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, Ing. 

Šimeček Karel MBA, Valachová Naděžda (odchod v 17:50), Ing. Lesáková Kamila (organizační 

pracovník) 

Omluveni: Švestková Valéria, Ing. Svák Ondřej, Ing. arch. Horký Jan, 

Hosté: Ing. Vladimír Holan, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Jan Strejček, Ing. Zdeněk Dostál, Irena Šikulová, 

Ing. Pavel Gala, Ing. Arch. Klára Koryčanová 

 

Program: 

1. VZ Revitalizace parku Františka Rasche ........................................................................................ 2 

2. VZ Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII – Henčlov ..................................... 2 

3. Schválení záměru Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská 3 

4. Schválení záměru Cyklostezka a chodník Velká Dlážka ................................................................. 3 

5. Schválení záměru Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda .................................................... 3 

6. Schválení záměru Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření ................. 3 

7. Využití Strojaře - záměr schválení zakázky .................................................................................... 4 

8. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže na okolí tzv. "průpichu" ............................................... 4 

9. Různé ............................................................................................................................................. 5 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 6 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 9 

 

 

35. zasedání bylo zahájeno v 15:00. V počtu 6 členů byl výbor usnášeníschopný. Jednání vedl 
předseda výboru. Před schválením zaslaného programu vystoupil p. Dostál ve věci 3. bodu programu 
týkající se projednání záměrů. Z důvodu závažnosti záměru výstavby mostů na ul. Dluhonské by měl 
být 3. bod projednán při plném počtu členů VPRID. Zástupci odboru PRI upozornili na nesoulad mezi 
termínem dalšího VPRID a zasedáním ZM, další jednání výboru by muselo proběhnout ještě tentýž 
týden, aby bylo usnesení VPRID předneseno na 28.zasedání ZM. Pan Dostál navrhl hlasovat o 
vypuštění části bodu 3 „mosty na ul. Dluhonská“ z programu VPRID. Návrh usnesení č. 
VPRID/35/01/2017 nebylo výborem přijato. 

Předseda výboru nechal hlasovat o programu, tak jak byl zaslán a aktualizován e-mailem před 
jednáním výboru. Výbor hlasoval o zaslaném programu zasedání. Usnesení č. VPRID/35/02/2017 
nebylo výborem přijato. 

Po neodhlasovaném programu předseda navrhl rozdělit bod 3 zaslaného programu do samostatných 
bodů, aby nebylo blokováno projednání ostatních bodů. Nově navržený program:  

1. VZ Revitalizace parku Františka Rasche 
2. VZ Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII – Henčlov   
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3.  Schválení záměru Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská 
4. Schválení záměru Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
5.  Schválení záměru Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 
6. Schválení záměru Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření 
7. Využití Strojaře, záměr schválení zakázky  
8. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže na okolí tzv. "průpichu"  
9. Různé 

Usnesení č. VPRID/35/03/2017 o novém programu bylo přijato. Následovalo projednání jednotlivých 
bodů nového programu. 

 

1. VZ Revitalizace parku Františka Rasche  

Mgr Stejček přestavil akci. Záměrem města je zrevitalizovat park k 100. výročí úmrtí Františka Rasche, 
které oslavíme v příštím roce.  Předmětem veřejné zakázky budou především opravy zpevněných 
ploch a dosazení stromů. Dále uvedl předpokládanou cenu, kvalifikační požadavky. Termín zahájení 
zakázky je plánován na 07/2017. Po dodavateli stavby bude vyžadováno speciální technické vybavení. 
K zakázce byly vzneseny dotazy na kalkulaci k následné péče o zeleň. Ta není v ceně zahrnuta. 
Náklady na následnou péči o zeleň jsou ze zakázek vypouštěny z důvodu udržitelnosti projektu. Paní 
Šikulová poukázala na problémy s usycháním nových strom. Odbor MAJ nemá finance v rozpočtu 
odboru, následná péče by měla být součástí zakázek. Další dotaz se týkal připomínkování PD 
Technickými službami města Přerova z hlediska náročnosti údržby a péče o zeleň – na kontrole 
rozpracované PD se v rámci výrobní výboru podílel jednatel Technických služeb. Na otázku 
k rozšiřování parkovacích míst bylo zodpovězeno, že projekt nepočítal s rozšířením parkovacích míst. 

Akce je zařazena mezi investice r. 2017. Výbor schválil zadávací podmínky VZ a jmenoval pí Naděždu 
Valachovou - členem a Ing. Karla Šimečka - náhradníkem do komise hodnocení VZ – viz usnesení 
č.  VPRID/35/04/2017. 

 

2. VZ Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII – Henčlov   

Odbor PRI představil veřejnou zakázku pro stavbu opravy komunikací v ul. Nové a Martinské 

v Henčlově. Akce je projekčně připravena a stavebně povolena od roku 2013. Oprava spočívá 

v odstranění horní obrusné a ložní živičné vrstvy a reprofilaci a vyrovnání stávajícího povrchu 

štěrkodrtě, rovněž budou výškově upraveny mříže vpustí, poklopů šachet a šoupat. Dále bude v obou 

ulicích předlážděn a doplněn řádek žulové kostky. Bude upraveno místo pro přecházení dle vyhlášky 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V ulici Martinské 

bude opraven stávající chodník.  Termín zahájení zakázky je předpokládán v 08/2017.  

V rámci dotazování a diskuse se výbor dotázal na nutnost 3 referenčních zakázek v určené minimální 

hodnotě, na výši jistoty – důvodem 3 referenčních zakázek je získat firmu se zkušenostmi při 

pokládání asfaltu. Výše jistoty odbor PRI stanovuje běžně na cca 2% hodnoty zakázky. 

Akce je zařazena do plánu investic na rok 2017. Je finančně kryta a bude realizována bez dotace.  Paní 

Šikulová z odboru MAJ doplnila informaci o dokončení rekonstrukce vodovodu v uvedených ulicích, 

kterou VaK Přerov realizoval v loňském roce. Také uvedla, že komunikace v ul. Nová a Martinská jsou 

v katalogu komunikací hodnoceny stupněm 5. V současnosti odbor MAJ připravuje dle katalogu 

zalévání spár. Dokončený katalog komunikací odbor MAJ představí na příštím jednání.  

Výbor schválil zadávací podmínky VZ a jmenoval pí Naděždu Valachovou - členem a Ing. Jiřího Drašku 

- náhradníkem do komise hodnocení VZ – viz usnesení č. VPRID/35/05/2017.  
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3. Schválení záměru Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská 

Informace o parametrech mostů na ul. Dluhonské, o dotaci i předpokládaných nákladech uvedl 
Mgr. Strejček.  V rámci diskuse byla vznesena připomínka ohledně nezapracovaného požadavku 
VPRID na řešení cyklistů. Most by dle vyjádření předsedy fungoval bez zásahu dalších několik let. 
Ing. Pinkasová, vedoucí odboru PRI, vysvětlila důvod řešení mostu bez cyklostezky. PD byla v přípravě 
projednávaná se SŽDC. Prostorová omezení neumožnila navrhnout most s cyklostezkou. V koruně 
mostu (šíře 7m) je umístěna obousměrná komunikace a chodník.  Výbor hlasoval a neusnesl se o 
schválení záměru zadat VZ na „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. 
Dluhonská“ - usnesení č. VPRID/35/06/2017.   

Předseda výboru navrhnul vrátit se k projednání záměru zadat VZ na příštím zasedání výboru. 
K tomuto návrhu výbor přijal usnesení č. VPRID/35/07/2017. 

 
4. Schválení záměru Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 

Záměr schválení zadání VZ na stavbu cyklostezky a chodníku Velká Dlážka představil Mgr. Strejček. 
Jedná se o stavební úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky od mostu Míru po 
křižovatku Velká Dlážka – Lipnická. Cyklostezka je navržena v šíři 2,5 m s lokálním zúžením na 2,00m. 
Chodník je v části okolo hotelu Strojař od cyklostezky oddělen dělícím pásem zeleně, v části od 
provozovny Auto Kobliha po křižovatku s ul. Lipnickou je cyklostezka oddělena hmatným pásem. Na 
stavbu bude požádáno o dotaci z ITI Olomoucké aglomerace. 

V diskusi se p. předseda dotázal na propojení navrhované cyklostezky Velká Dlážka s cyklostezkou na 
nábř. PFB, také, zda lze na mostech změnit chodník na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. 
Vedoucí odboru ROZ zmínil vypracovanou studii, která navrhuje cyklopruhy přes most Míru, které 
dále napojuje cyklostezku na PFB i na navrhovanou cyklostezku na ul. Palackého.  

Výbor schválil usnesením č. VPRID/35/08/2017 záměr zadat VZ „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka. 

 

5. Schválení záměru Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda  

Odbor PRI přestavil investici modernizaci vzduchotechniky kina Hvězda. Předmětem zakázky bude 
celková oprava části vzduchotechniky kinosálu. Potrubní rozvody zůstanou zachovány. Na akci bude 
požádána dotace z OPŽP. V současnosti je ZM schváleno finanční krytí ve výši cca 8 mil. Kč. K výši 
vyhrazených finančních prostředků v rozpočtu města byl vznesen dotaz, proč výše převyšuje 
předpokládané náklady na modernizaci vzduchotechniky. Dle sdělení odboru PRI pokrývá částka i 
další plánované, zatím nerealizované investice jako je zateplení, výměna oken i stěhování dětské 
knihovny.  

Výbor schválil usnesením č. VPRID/35/09/2017 záměr zadat VZ „Modernizace vzduchotechniky kina 
Hvězda“. 

 

6. Schválení záměru Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření  

Předmětem plnění bude zateplení celé fasády a střechy, výměna všech oken, dveří a výměna nebo 

repasování zámečnických prvků, rekonstrukce lodžií aj. Dle zástupců odboru PRI musel být projekt 

rozšířen o doplnění požárních opatření. Akce je téměř finančně kryta. Na zvýšenou cenu stavby 

v důsledku požadavků HZS bude navýšeno krytí. Na stavbu bude požádána dotace z IROP.  

Výbor schválil usnesením č. VPRID/35/10/2017 záměr zadat VZ „Dům s pečovatelskou službou 

U Žebračky – energetická opatření“ a doporučil ZM schválit rozpočtové opatření na finanční dokrytí 

akce ve výši 1,3 mil. Kč. 
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7. Využití Strojaře - záměr schválení zakázky  

Vedoucí odboru ROZ podal informace o výsledcích práce projektového týmu, který se ve věci využití 

budovy Strojaře schází od začátku roku 2017 dubna, 1x týdně. Projektový tým vychází ze zadání ZM, 

které schválilo využití budovy k bydlení a schválilo mj. zajistit urbanisticko-architektonickou soutěž 

pro oblast okolí Strojaře vymezenou ul. Velká Dlážka, Brabansko a nábř. R. Lukaštíka. Pro soutěž bude 

sestavena soutěžní porota z porotců závislých, kteří byli nominováni politickými kluby, a porotců 

nezávislých - architektů a odborných znalců. Původní návrh využití pro komunitní domov pro seniory 

(KoDuS) nahradil nový návrh sestavený z 22 bytů s pečovatelskou službou, 30-50 malometrážních 

bytů – oba druhy bytů v budově A. Dále bude v území libovolně umístěno komunitní centrum, 

komerční prostory, parkoviště a zeleň.  Parkoviště by využívalo stávající parkovací místa v okolí a 

zároveň by byla dobudována místa nová. Na využití budovy A bude zpracována projektová 

dokumentace a na zbylé území bude zpracován regulační plán. ZM je předkládán ke schválení záměr 

převodu pozemku do majetku města, který je umístěn v ploše u Strojaře a je v majetku společnosti 

Fine Line Develop s.r.o..  

Pan Dostál, člen projektového týmu, doplnil informace o navrhovaném využití budovy – stále je 

otevřen počet bouraných pater budovy, počet a typ bytů. Cílová skupina uživatelů budoucích bytů 

byla omezena na seniory. Na pozemku vedle stávajících budov se pod terénem nachází stavba 

základové desky pro přístavbu hotelu. 

V diskusi byly vzneseny dotazy a připomínky: zda je nutné pořádat soutěž (ze soutěže vzejdou návrhy 

na využití celého území), zda se uvažuje s demolicí výměníkové stanice a trafostanice, které slouží pro 

Předmostí a jejich náhrada vyvolá další náklady (demolice nebo ponechání objektů budou součástí 

soutěžních návrhů, na tyto budovy nejsou kladena omezení), zda budou pro obyvatele Strojaře 

vymezena parkovací stání (parkovací stání na nábř. R. Lukaštíka bude zachováno jako veřejné, část 

budovaných parkovacích míst může být vymezeno). Padl návrh využít bývalé sklepy pivovaru 

k podzemnímu parkování. Tento podnět bude prověřen a zvážen. Poslední dotaz se týkal zástavby 

zbylého území – to bude ještě upřesněno projektovým týmem.  

Výbor svým usnesením č. VPRID/35/11/2017 schválil záměr zadání veřejné zakázky s názvem „Využití 

hotelu Strojař“ spočívající v uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže a v následném 

zpracování projektové dokumentace a regulačního plánu v jednacím řízení bez uveřejnění dle 

podkladu odboru ROZ. 

8. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže na okolí tzv. "průpichu" 

Odbor ROZ připravil a s komorou architektů odsouhlasil soutěžní podmínky urbanistické soutěže na 

území okolo tzv. průpichu. Pro účely projednání na zasedání VPRID byly podmínky upraveny. Účelem 

soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže. S účastníkem nejvhodnějšího 

návrhu bude uzavřena následná zakázka na vypracování regulačního plánu.  

Diskuse k předloženému materiálu přinesla několik dotazů: jak porota bude hodnotit pozoruhodné 

dílčí podněty a řešení (hodnocení bude vycházet z pozorování a posouzení samotné poroty). Také 

byla objasněna výše cen a odměn pro oceněné a neoceněné návrhy, která se počítá z ceny budoucího 

regulačního plánu. Pan Dostál vyjádřil nesouhlas s pořádáním této urbanistické soutěže. 

Výbor svým usnesením č. VPRID/35/12/2017 vzal na vědomí podmínky urbanistické soutěže na okolí 

tzv. „průpichu“ v Přerově. 



5 
 

(pozn. jednání v 17:50 opustila pí Valachová, počet členů se snížil na 5, výbor zůstal usnášeníschopný) 

 

9. Různé 

Ing. Draška  informoval o proběhlé konferenci konané ve věci třídění a nakládání s odpady. Na 
konferenci byl společností Veolia Energie ČR, a.s. prezentován záměr změny zdroje energie. 
Představili nahrazení kotle na pevná paliva dvěma novými kotly o nižším výkonu namísto původně 1 
plánovaného kotle. Důvodem je snazší regulace. Předseda připomenul, že město se k záměru 
společnosti Veolia Energie ČR musí vyjádřit, ať kladně nebo záporně, aby společnost na projektu 
mohla pokračovat dál a záměr mohla realizovat nebo upravit. 

Ve věci převodu parkoviště FKK v Předmostí do majetku města jsou v současné době vedena jednání 
o vyšší ceně. Poslední informací od Ing. Drašky bylo konání Výboru pro m.č., kde byla opětovně 
projednávána dopravní situace na křižovatce u Lověšic, ul. Hulínská – Nivky. Zde bylo městu 
nabídnuto řešení v podobě instalace měřícího zařízení. 

Předseda zakončil zasedání krátkým sdělením ke zjištěné nosnosti vozovek v ul. Wilsonova a 
Jiráskova. Podrobné vysvětlení podá na příštím jednání Ing. Svák.  

35. zasedání VPRID bylo ukončeno v 18:30. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 12.06.2017 
v 15h, v zasedací místnosti Magistrátu, ul. Smetanova 7, Přerov – vchod z průjezdu.  

 

V Přerově dne 22.05.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 ………………v.r.…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 35 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 15.05.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/35/01/2017  Program zasedání 

VPRID  schvaluje vypustit z programu 35.zasedání VPRID z bodu 3 část týkající se „schválení záměru 
Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská“, a to z důvodu 
závažnosti tohoto materiálu, který je třeba projednat při plném počtu členů výboru. 
 
Hlasování: Pro 4/ Proti  2/ Zdržel se 0 - usnesení nepřijato  
_____________________________________________________________________________ 
VPRID/35/02/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 35. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 4/ Proti  2/ Zdržel se 0 - usnesení nepřijato 
_____________________________________________________________________________ 
VPRID/35/03/2017  Nový program zasedání 

VPRID rozděluje bod 3. programu. Nový program: 
1. VZ Revitalizace parku Františka Rasche 
2. VZ Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII – Henčlov   
3. Schválení záměru Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská 
4. Schválení záměru Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
5. Schválení záměru Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 
6. Schválení záměru Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická opatření 
7. Využití Strojaře, záměr schválení zakázky (zástupci odboru ROZ a odboru PRI) 

8. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže na okolí tzv. "průpichu" (Ing. arch. Klára Koryčanová) 

9. Různé 

Hlasování: Pro 5/ Proti  1/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
______________________________________________________________________________ 

VPRID/35/04/2017 VZ Revitalizace parku Františka Rasche 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Revitalizace parku Františka Rasche“ 
v souladu s ustanovením bodu e) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova 

2.  VPRID jmenuje pí Naděždu Valachovou - členem a Ing. Karla Šimečka - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky  

 
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

VPRID/35/05/2017 VZ Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII - 
Henčlov 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava komunikace v ul. Nová a Martinská 
v Přerově VIII - Henčlov“ 

2. VPRID jmenuje pí Naděždu Valachovou - členem a Ing. Jiřího Drašku - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky  

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

VPRID/35/06/2017 Schválení záměru zadat VZ Modernizace místa křížení – mosty přes 

tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská 

VPRID schvaluje záměr zadat VZ „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. 
Dluhonská“ v souladu s ustanovením bodu d) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova. 
 

Hlasování: Pro 2/ Proti  0/ Zdržel se 3/ Nehlasoval 1 – výbor se neusnesl 

______________________________________________________________________________ 

VPRID/35/07/2017 Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově 

ul. Dluhonská 

VPRID se vrátí k projednání záměru zadat VZ „Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC 

v Přerově ul. Dluhonská“ na příštím zasedání výboru. 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

______________________________________________________________________________ 

VPRID/35/08/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku Cyklostezka a chodník 

Velká Dlážka 

VPRID schvaluje záměr zadat VZ „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“ v souladu s ustanovením bodu 
d) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova 
 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

______________________________________________________________________________ 

VPRID/35/09/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku Modernizace 

vzduchotechniky kina Hvězda 

 

VPRID schvaluje záměr zadat VZ „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“ v souladu 
s ustanovením bodu d) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova 
 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

VPRID/35/10/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku Dům s pečovatelskou 

službou U Žebračky – energetická opatření 

1. VPRID schvaluje záměr zadat VZ „Dům s pečovatelskou službou U Žebračky – energetická 
opatření“ v souladu s ustanovením bodu d) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova  

2. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na finanční dokrytí akce ve výši 1,3 mil. Kč. 
 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

__________________________________________________________________________________  

VPRID/35/11/2017  Záměr schválení veřejné zakázky „Využití hotelu Strojaře“  

VPRID schvaluje záměr zadání veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu Strojař“ spočívající 

v uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže a v následném zpracování projektové 

dokumentace a regulačního plánu v jednacím řízení bez uveřejnění dle podkladu odboru ROZ. 

 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

__________________________________________________________________________________

VPRID/35/12/2017  Urbanistická soutěž na okolí tzv. „průpichu“ v Přerově  

 

VPRID bere na vědomí podmínky urbanistické soutěže na okolí tzv. „průpichu“ v Přerově. 

Hlasování: Pro  5/Proti 0/Zdržel se  1 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

 

 …………………v.r.....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 15.05.2017 
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Seznam zkratek: 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IROP - Integrovaný regionální operační program 

ITI – integrované teritoriální investice (http://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod) 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investi 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OPŽP – Operační program životní prostředí 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty 

VaK Přerov – Vodovody a kanalizace Přerov 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


