
Pořadové číslo:  29/5 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí informaci o postupu na přípravách vyhlášení urbanistické soutěže o návrh na 

„Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v Přerově“ 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE(v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti 

j. n. (rezerva) 

214 940,6 * - 1 490,0 213 450,6 

  

3635 430 Územní 

plánování 

(studie a ÚPD) 

506,4 * + 1 400,0 1 906,4 

  

3639 410 Komunální 

služby a 

územní rozvoj 

j.n. (koncepce 

a rozvoj) 

1 615,8 + 90,0 1 705,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. mění bod 1 usnesení č.687/24/3/2017 ze 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 23.1.2017 tak, že původní usnesení ve znění: 

  

“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní 

urbanistickou soutěž za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ 

jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, 

Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že 



řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek." 

  

se nahrazuje usnesením v tomto znění:  

  

“Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr vyhlásit otevřenou anonymní 

urbanistickou soutěž za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ 

jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, 

Husova a Kojetínská, tak, jak je vymezeno v grafické příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že 

řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek." 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu – na vyhotovení regulačního plánu a na ceny a odměny pro účastníky 

soutěže. K tomuto účelu bude použita část rezervy určená k financování dosud nerozpočtovaných 

výdajů. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

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

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 24. zasedání konaném 23.1.2017 usnesením č. 687/24/3/2017  

1. schválilo záměr vyhlásit otevřenou anonymní urbanistickou soutěž za účelem nalezení 

městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic 

Komenského, Havlíčkova, Čechova, Tovární, Husova a Kojetínská tak, jak je vymezeno v grafické 

příloze 3 k tomuto usnesení s tím, že řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních 

podmínek. 

2. uložilo Radě města vypracovat do června 2017 ve spolupráci s Českou komorou architektů zadání, 

soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení této soutěže a soutěž vyhlásit. 

  

V usnesení v bodě 1 však byla chyba, kde omylem bylo řešené území vymezeno i ulicí Tovární. 

Správně je území vymezeno ulicí Kramářovou, dle přílohy. Rada města Přerova na své 63.schůzi 

konané 16.2.2017 usnesením č. 2386/63/5/2017 v bodě 2 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

na změnu usnesení, kdy místo ulice Tovární bude uvedena ulice Kramářova. 

  

Rada města Přerova na své 63. schůzi konané 16.2.2017 usnesením č. 2386/63/5/2017 v bodě 1 uložila 

Odboru koncepce a strategického rozvoje vypracovat do června 2017 ve spolupráci s Českou komorou 

architektů zadání, soutěžní podmínky a podklady pro vyhlášení otevřené anonymní urbanistické 

soutěže za účelem nalezení městotvorného řešení bloku kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen 

vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská a za 

podmínky finančního krytí soutěž vyhlásit. 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o posílení rozpočtu o 750 000,-Kč na uspořádání 

urbanistické soutěže a Zastupitelstvo města Přerova na svém 26.zasedání 20.3.2017 usnesením 

č.741/26/4/2017 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 přijalo. 

  

Předmětem soutěže je zpracování urbanistického návrhu za účelem nalezení městotvorného řešení 

bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, Havlíčkova, 

Čechova, Kramářova, Husova a Kojetínská v Přerově. To je představováno obytným a průmyslovým 

brownfieldem, areálem pivovaru a další obytnou zástavbou. Celý blok zahrnuje cca 16 ha. 



Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově oddělené komunikace v šíři od 15 do 18 m, tzv. 

„průpichu“ území otevře a zpřístupní i z jiných směrů. 

Oddělení koncepce a rozvoje města zpracovalo soutěžní podmínky v souladu se Soutěžním řádem 

České komory architektů. Dále vypracovalo zadání a připravilo veškeré podklady pro vyhlášení 

soutěže. Rada města Přerova na své 69.schůzi konané dne 11.5.2017 schválila složení soutěžní poroty. 

15.5.2017 byl se záměrem vyhlásit urbanistickou soutěž seznámen Výbor pro plán, rozvoj, investice a 

dopravu, který přijal níže uvedené usnesení: 

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 

  

23.5.2017 se konala ustavující schůze soutěžní poroty, která rozhodla o úpravách soutěžních 

podmínek. Navržené úpravy spočívají mimo jiné v tom, že soutěž bude vyhlášena jako kombinovaná, 

tzn., že budou navíc osloveni tři účastníci, kterým bude kromě případné ceny vyplacena odměna za 

účast ve výši 30 000,-Kč / účastníka. Dále porota rozhodla o navýšení celkové částky na ceny a 

odměny soutěžícím a to na částku 425 000,-Kč.Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal odbor 

ekonomiky o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu – na zvýšení cen soutěžícím. 

  

Rada města Přerova se zabývala na své 70.schůzi konané 25.5.2017 a přijala následující usnesení: 

2771/70/5/2017 Urbanistická soutěž na okolí tzv.průpichu 

Rada města Přerova po projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí informaci o postupu na přípravách 

vyhlášení urbanistické soutěže o návrh na „Městotvorné řešení území kolem tzv. „průpichu“ v 

Přerově“ 

  

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravu rozpočtu: 

   

PAR ORJ VÝDAJE(v 

tis.Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

6409 219 Ostatní činnosti 

j.n. (rezerva) 

214 940,6* -1 490,0 213 450,6 

3635 430 Územní 

plánování(studie 

a ÚPD) 

506,4* +1 400,0 1 906,4 

  

3639 410 Komunální 

služby a územní 

rozvoj j.n. 

(koncepce a 

rozvoj) 

1 615,8 +90,0 1 705,8 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

a to za podmínky schválení úpravy rozpočtu, která je součástí návrhu Schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku „Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“, 

Zastupitelstvem města Přerova. 

  

Na soutěž následně naváže jednací řízení bez uveřejnění na vypracování regulačního plánu. Náklady 

na pořízení regulačního plánu byly odvozeny dle rozlohy území a nástroje (kalkulačky) na odhad 

časové a finanční náročnosti, který je uveden na stránkách České komory architektů a činí 1 400 000 

Kč.Náklady na uspořádání soutěže a vypracování regulačního plánu budou činit celkově 2 240 000 

Kč. 

  

V příloze jsou doloženy upravené soutěžní podmínky a rozsah řešeného území. Úplné znění 

soutěžních podmínek bude předloženo Radě města Přerova na její schůzi , která se bude konat 

22.6.2017.  


