
Pořadové číslo:  32/6 

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 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky 

na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, ve smyslu 

§ 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2 pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k právnímu jednání dle bodu 1 návrhu 

usnesení, 

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

149 758,1 * - 7 200,0 142 558,1 

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč 

(org. 500256 

– Mimoúrovňové křížení 

Předmostí 

– smíšená stezka) 

0,0 + 7 200,0 7 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor přípravy a realizace investic 



Odbor přípravy a realizace investic, doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.  

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 7 200 000 Kč. Na spolufinancování stavby silnice I/55 Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc 

bude použita rezerva vytvořená k tomuto účelu.  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Olomouc (dále jen ŘSD) připravuje stavbu silnice I/55 MÚK s 

ČD Přerov - Předmostí. Na žádost statutárního města Přerova bylo do této stavby zařazeno i 

vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v ulici Polní. V současné době je pro SO 121 Stezky 

vydáno pravomocné stavební povolení a na Krajském úřadě probíhá stavebně povolovací řízení na 

vlastní komunikaci. 

Stavební objekt SO 121 Stezky byl do projektové dokumentace zařazen nad rámec ministerstvem 

schváleného záměru projektu, na základě žádosti statutárního města Přerova z r. 2006 (zastoupeného 

tehdejším Odborem rozvoje). Dle informací, které má Odbor koncepce a strategického rozvoje k 

dispozici neumožňuje platná legislativa, aby ŘSD financovalo nové cyklostezky (pouze v rozsahu tzv. 

provozní škody - to znamená, že ŘSD může financovat chodníky a cyklostezky pouze v místech, kde 

by rušilo stávající cyklostezku). 

Z uvedených důvodů ŘSD ČR, Správa Olomouc oslovila v minulosti Magistrát města Přerova  s 

žádostí o projednání závazku financování realizace SO 121 Stezky v orgánech statutárního města 

Přerova z rozpočtu města Přerova. Na 24. zasedání zastupitelstva 7.9.2009 byl schválen záměr 

financování s předpokládanou realizací 2012-2014 a na 7. zasedání zastupitelstva 8.6. 2015 byl 

schválen záměr financování ve výši 5 930 000,-Kč bez DPH s předpokládanou realizací stavby 

09/2017-10/2019. 

Jedná se o obousměrnou cyklostezku se smíšeným provozem cyklistů a chodců o šířce 3,0 m v délce 

cca 850 m, dále její pokračování po obvodu okružní křižovatky na ulici Lipnickou a napojení na 

cyklostezku do podjezdu na Předmostí. Uvedená cyklostezka je součástí trasy č. 108 podle Návrhu sítě 

cyklistických tras a cyklostezek v Přerově (Printes atelier, 2002). 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit navržené usnesení. Uzavření smlouvy je 

nezbytné k tomu, aby ŘSD mohlo začátkem listopadu zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby, 

která by mohla být v polovině roku 2018 zahájena. Doba realizace 2 -2,5 roku. 

 

Důvodová zpráva: 

Název veřejné zakázky: Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí 

  

Předmět veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Silnice I/55 Mimoúrovňové 

křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“ pro Centrálního zadavatele a Pověřeného zadavatele 

  

Předpokládaná hodnota účasti statutárního města Přerova: 5,9 mil. Kč bez DPH 

  

Odůvodnění účelnosti VZ: 
Účelem uzavření smlouvy o centrálním zadání je koordinace činností smluvních stran při přípravě a 

realizaci SO 121 až do jeho provedení, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných 

majetkových hodnot. Strany smlouvy tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání 

ekonomických činností. Stavební objekt 121 bude realizován uchazečem vybraným v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek jako veřejná zakázka na stavební práce – otevřené zadávací 

řízení. 



  

Informace o způsobu zadání VZ: 
Veřejnou zakázku na stavební práce je, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), nutno realizovat formou zadání veřejné zakázky. Podle § 2 odst. 3 zákona je 

zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

  

Jako centrální zadavatel v tomto případě vystupuje společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 

Olomouc.  

  

  

Informace o způsobu financování a finančním krytí veřejné zakázky 

  
Zastupitelstvo Statutárního města Přerova schválilo záměr spolufinancování Smíšené stezky pro 

chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí - realizace SO 121 v 

předpokládané výši 5 930 000,- Kč bez DPH na svém 7. zasedání dne 8. 6. 2015 pod č. usn. 

172/7/5/2015. 

  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky  

 

 


