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 Zápis z 36. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 29.05.2017 v 16:00 h v zasedací místnosti magistrátu RM,  

nám. TGM 1, Přerov 

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

Valachová Naděžda, Švestková Valéria, Ing. Svák Ondřej, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. arch. Horký Jan, Ing. Šimeček Karel MBA 

Hosté: Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. Jan Strejček 

 

Program: 

1. VZ Cyklostezka a chodník Velká Dlážka ......................................................................................... 1 

2. VZ Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská ..................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................................. 2 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 3 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 4 

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 16:15 h, byl výbor  

v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru odhlasovali program.    

1. VZ Cyklostezka a chodník Velká Dlážka  

Zadávací podmínky připravované stavby představil Mgr. Strejček.  Jedná se o podlimitní VZ. Akce 
bude spolufinancována z ITI. Kritériem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídek, dále bude 
vyžadováno složení jistoty a pojištění odpovědnosti za škodu.  

Předmětem stavby je výstavba cyklostezky a chodníku na ul. Velká Dlážka, a to v úseku od nábř. R. 
Lukaštíka po objekt knihovny na ul. Velká Dlážka.  

Výbor vznesl několik dotazů k řešení projektu a k podmínkám VZ, na které bylo zodpovězeno: nová  
cyklostezka  a chodník využívá šíře stávajících zpevněných ploch, místy však budou rozšířeny do 
stávajících zelených ploch. Zábor zeleně je kompenzován nově vzniklým pásem zeleně mezi 
chodníkem a cyklostezkou.  Údržba zeleně (zeleného pásu mezi chodníkem a cyklostezkou) nebyla 
přímo konzultována s TSMPr, ale projekt byl TSMPr předložen k připomínkování. Ze strany TSMPr byl 
bez námitek. Sankce za nedodržení termínu i z hlediska dotace řeší SoD. Termín posunu realizace 
investice byl zdůvodněn opatrností, možností přerušení stavebních prací kvůli klimatickým 
podmínkám a včasného dokončení stavby a vyúčtování dotace v termínu stanoveném podmínkami 
dotace, tj. v r. 2018. Nové chodníky jsou řešeny převážně v zámkové dlažbě, části chodníků navazující 
na stávající chodníky budou realizovány v betonové dlažbě 30x30 a 50x50. Výbor doporučil využít 
původní dlažbu pro předlažby chodníků v havarijním stavu. Chodci budou po dobu výstavby využívat 
chodníky na druhé straně ulice a zároveň bude zajištěn přístup k obytným domům a provozovnám. 

Ing. Kazda opět apeloval na propojení s ostatními cyklostezkami, zejména s cyklostezkou na nábř. PFB 
a budoucí stezkou na ul. Palackého. Cyklostezka bude napojena na stezku na ul. Hranická po 
vybudování zbývajícího úseku realizovaného s výstavbou MÚK Předmostí vč. výstavby okružní 
křižovatky na ul. Velká Dlážka x Lipnická x Polní a po výstavbě železničního podjezdu pro cyklisty. Na 
mostě Míru je uvažováno s využitím pásů v hlavním dopravním prostoru. K tomuto byla zpracována 
studie. 
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V rámci hlasování výbor schválil zadávací podmínky veřejné zakázky „Cyklostezka a chodník Velká 

Dlážka “, dále jmenoval Ing. Jaroslava Kazdu - členem a Ing. Ondřeje Sváka - náhradníkem do komise 

hodnocení veřejné zakázky a doporučil projednat s Technickými službami města Přerova možnost 

využití stávající dlažby pro opravy jiných chodníků. V případě nezájmu TSMPr  bude odborem MAJ 

navrženo další využití např. v místních částech (jiné než likvidace) – viz usnesení 

č. VPRID/36/02/2017. 

2. VZ Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská 

Výkonem zadavatelských činností k veřejné zakázce na mosty v ul. Dluhonské byla pověřena externí 
společnost RTS, a.s. Na základě posledních jednání s administrátorem VZ nebudou přeložky kabelů 
ČEZ součástí zakázky, budou samostatnou stavbou realizovanou společností ČEZ.  Náklady na výluky 
se odvíjí od počtu hodin, jsou uznatelnými náklady. VZ neomezí nacenění nákladů na výluky. Zástupci 
odboru PRI upřesnili výši předpokládané ceny VZ. 

V diskusi byly zodpovězeny dotazy – zakázku lze zrušit dle ustanovení zákona o zadávání VZ, pokud 
nebude přidělena dotace. Dále bylo řečeno, že je nutné v přípravě VZ pokračovat, přípravu 
nepřerušovat do doby rozhodnutí KÚOK o účinnosti veřejnoprávní smlouvy – stavebního řízení. 
Členové výboru se zajímali o prohlídky mostů, kdy byly provedeny, zda závěry z prohlídek navrhovaly 
prodloužení životnosti mostů při snížení zátěže mostů. Organizační pracovnice vyžádá z odboru MAJ 
zápisy z kontrolních prohlídek mostů, ty budou následně zaslány členům výboru. 

Výbor hlasoval k jednotlivým bodům usnesení samostatně, a to s následujícím výsledkem: výbor se 
neusnesl nad schválením zadávacích podmínek veřejné zakázky; výbor se neusnesl nad doporučením 
ke zrušení zadávacího řízení a nerealizaci zakázky v případě, že nebude přidělena dotace ze SFDI; 
výbor přijal 3. bod usnesení, kterým nejmenoval žádného člena ani náhradníka do komise hodnocení 
veřejné zakázky - usnesení č. VPRID/36/03/2017.   

 
3. Různé 

Ing. Kazda požádal, aby byli občané lépe informováni o probíhající stavbě kanalizačního sběrače v ul. 
Na Hrázi.  

 

Jednání 36. zasedání výboru bylo ukončeno v 18:35. 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 01.06.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 ……………v.r.……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 36 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 29.05.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_____________________________________________________________________________ 
VPRID/36/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 36. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
______________________________________________________________________________ 

VPRID/36/02/2017 VZ Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka “ 

v souladu s ustanovením bodu e) Přílohy č. 1 JŘ Výborů zastupitelstva města Přerova 

2.  VPRID jmenuje Ing. Jaroslava Kazdu - členem a Ing. Ondřeje Sváka - náhradníkem do komise 

hodnocení veřejné zakázky  

3. VPRID doporučuje projednat s Technickými službami města Přerova možnost využití stávající 

dlažby pro opravy jiných chodníků. V případě nezájmu TSMPr  bude odborem MAJ navrženo 

další využití např. v místních částech (jiné než likvidace). 

 
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/36/03/2017 VZ Modernizace místa křížení – mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. 
Dluhonská 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Modernizace místa křížení – mosty přes 
tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská“ 

Hlasování: Pro 4 / Proti  0/ Zdržel se 3 – výbor se neusnesl 
2. V případě, že nebude přidělena dotace ze SFDI, VPRID doporučuje zrušit zadávací řízení a 

zakázku nerealizovat. 
Hlasování: Pro 4/ Proti  0/ Zdržel se 3 – výbor se neusnesl 

3. VPRID nejmenuje žádného člena ani náhradníka do komise hodnocení veřejné zakázky  
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

________________________________________________________________________________ 

 

 …………………..v.r........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 29.05.2017 
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Seznam zkratek: 

ITI – integrované teritoriální investice 

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

RM – Rada města 

SoD – smlouva o dílo 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


