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Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2017 

 

2.  bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2017 do roku 2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na předložení přehledu investičních akcí nad 500 tis. Kč realizovaných v roce 2017 a 

přecházejících do roku 2018 byl předložen i k projednání Radou města Přerova. Vzhledem k tomu, že 

nejbližší jednání RM je naplánováno na 14.12.2017, v řádném termínu odevzdání předloh ZM 

(4.12.2017) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu Radou města. S obsahem usnesení RM tak 

bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic připravil pro zastupitelstvo města přehled investičních akcí, které byly 

realizovány Odborem řízení projektů a investic v roce 2017 a dále přehled investičních akcí nad 500 

tis. Kč přecházejících z roku 2017 do roku 2018.  

  

1. Realizované investičních akcí nad 500 tis. Kč v roce 2017 
  

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 



provádění staveb města a to od předání staveniště zhotoviteli až po předání stavby budoucímu 

uživateli a předání podkladů pro vyvedení z nedokončených akcí nad 500 tis. Kč. Investiční akce nad 

500 tis. Kč jsou realizovány Odborem řízení projektů a investic na základě uzavřených smluv o dílo. 

Na každou akci bylo oddělením PZD provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel investiční akce a 

uzavřena smlouva o dílo. Odbor řízení projektů a investic v roce 2017 zrealizoval, případně zahájil 

realizaci schválených investičních akcí a předpokládá prostavět v letošním roce celkem cca 65,6 mil. 

Kč.  
Seznam zrealizovaných, nebo zahájených investičních akcí je přílohou předlohy - příloha č.1 a příloha 

č.2.  

  

Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově - oprava hradeb v JZ části hradního příkopu 
Předmětem realizace byla oprava kamenné hradební zdi hradeb v jihozápadní části hradního příkopu. 

Hradební zeď je součástí opevnění vnitřního města. Jedná se o statické zajištění hradební zdi pomocí 

injektážích vrtů ze strany zahrad, vybourání nepůvodního cihelného a narušeného zdiva, dozdění niky 

a zaspárování, dále opravy temene hradeb, obklad temene a stínek cimbuří břidlicovými deskami. 

Délka opravovaných hradeb je cca 15 m, výška ze strany hradního příkopu cca 7 m, ze strany zahrad 

9,5 m. Provádění prací bylo pod dohledem odborné organizace státní památkové péče tj. Národním 

památkovým ústavem (NPÚ). Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v květnu 

2017 a byly dokončeny v červenci 2017. Na revitalizace hradního příkopu byla získána státní dotace 

ve výši 400 tis. Kč z programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón. Celkové náklady na opravu hradeb byly 1 358 tis. Kč. 

  

ZŠ B. Němcové-výměna střešní krytiny  
Předmětem stavby byla výměna střešní krytiny na objektu ZŠ B. Němcové v Přerově na ulici Boženy 

Němcové č. p. 101/16. Výměna střešní krytiny se týkala pouze šikmé střechy na původní budově. 

Střecha objektu je sedlová s třemi zděnými trojúhelníkovými vikýři. Uprostřed objektu je střecha 

zvýšená a zakončená ozdobnou věžičkou. Stávající krytina byla nahrazena novou krytinou na novém 

laťování s použitím doplňkové hydroizolační vrstvy. Jako krytina byla použita česká šablona v barvě 

červené. Nové i stávající dřevěné prvky byly naimpregnovány proti hnilobě a škůdcům. Stavební 

práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v červenci 2017 a byly dokončeny v říjnu 2017. 

Celkové náklady na opravu ve výši 2 898 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu města.  

Regenerace sídliště Předmostí-10. Etapa 
Desátá etapa regenerace panelového sídliště v Předmostí řešila kromě úpravy chodníků, komunikací 

také vybudování nových parkovacích míst pro osobní vozidla, doplnění mobiliáře, obnovu veřejného 

osvětlení, sadové úpravy a modernizaci 2 zastaralých dětských hřišť. Okolo hřiště na míčové hry byla 

vybudována krátká dráha pro malé pro nejmenší děti (inline / cyklo) v přesné délce 100m. Celkové 

náklady na realizaci této desáté etapy činily 9 695 tis. Kč. Na tuto investiční akci město získalo dotaci 

ve výši 4 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, zbytek byl hrazen z rozpočtu statutárního města. V 

roce 2017 byly hrazeny jen náklady na zpracování geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 

nemovitosti ve výši 33,9 tis. Kč. Celkové náklady na Regeneraci sídliště Předmostí -10. Etapa byly ve 

výši 9 697 tis. Kč.  

  

Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova 
Předmětem rekonstrukce byly stavební úpravy příjezdové komunikace a komunikace ve dvorním 

traktu včetně nakládacích ramp, rozšíření stávajícího parkoviště a úpravu chodníků podél ramp. Nově 

byly vybudovány zpevněné plochy pro kontejnery a chodníky k bytovým domům. Povrch ploch 

stávávající komunikace včetně nakládacích ramp byl proveden z asfaltobetonu. Parkovací stání, 

chodníky kolem nakládacích ramp a v místě vstupů do domů včetně ploch určených pro kontejnery 

byly provedeny ze zámkové dlažby. V rámci stavby byla provedena přeložka veřejného osvětlení. 

Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v červnu 2017 a byly dokončeny v září 

2017. Celkové náklady na realizaci stavby byly ve výši 3 197 tis. Kč.  

  

Energetická opatření Městského domu v Přerově 
Předmětem realizace energetických opatření v Městském domě k dosažení energetických úspor a 

snížení energetické náročnosti budovy bylo zateplení vnější dvorní stěny, východního štítu a viditelné 



části jižního štítu tepelnou izolací ze strany dvora. Fasáda byla upravena tenkovrstvou silikonovou 

probarvenou omítkovinou. V objektu došlo k výměně dřevěných oken za okna s izolačním dvojsklem 

a k výměně dřevěných dveří v průjezdu. Součástí energetických opatření byla i realizace zateplení 

podlahy půdy tepelným izolantem z minerální vaty. Stavba byla zahájena předáním a převzetím 

staveniště v listopadu 2016 s termínem dokončení do 240 kalendářních dnů. Stavební práce byly 

dokončeny v červenci 2017. Na tuto investiční akci získalo město dotaci se SFŽP ve výši 3 361tis. Kč. 

V roce 2017 bylo prostavěno celkem 11 928 tis. Kč. Celkové náklady na realizaci energetických 

opatření byly ve výši 14 645 tis. Kč.  

  

Prezentace archeologických nálezů v Přerově 
Stavební práce na investiční akci s názvem Prezentace archeologických nálezů v Přerově byly 

realizovány v roce 2016. V roce 2017 byly realizovány jen stavební práce spojené s dodávkou a 

montáží interaktivního prvku – lavice v prostoru dlážděné plochy. V roce 2017 bylo prostavěno 138 

tis. Kč. Celkové náklady na realizaci energetických opatření byly ve výši 1 732 tis. Kč.  

  

Stavební úpravy ZŠ Za mlýnem-energetická opatření 
Cílem stavebních úprav ZŠ Za Mlýnem bylo snížení energetické náročnosti provozu školy, tzn. 

snížení nákladů na vytápění. Předmětem realizace byly stavební úpravy pro energetické úspory 

pavilonů učeben I. stupně a II. stupně areálu Základní školy Přerov dle energetického auditu. V obou 

pavilonech jsou osazena nová okna s izolačními dvojskly Uw=1,10 W/(m2.K), osazena prosklená 

sestava u hlavního vstupu a ostatní vstupní dveře jsou nové s UD = 1,20 W/(m2.K) a dále bylo 

provedeno zateplení objektů školy tepelným izolantem. Stavební práce byly zahájeny předáním a 

převzetím staveniště v srpnu 2016 s termínem dokončení stavebních prací do 153 kalendářních dnů. 

Stavební práce byly dokončeny v březnu 2017. Stavební práce probíhaly převážně za provozu školy. 

Náklady na dokončení realizace energetických opatřeních v roce 2017 byly 1 759 tis. Kč a byly 

hrazeny z rozpočtu města Přerova. Celkové náklady na realizaci energetických opatření byly ve výši 

17 142 tis. Kč.  

  

Přeložka veřejného osvětlení Svépomoc II 
Předmětem zakázky byla realizace přeložky veřejného osvětlení s umístěním nových stožárů v ulici 

Svépomoc. Stavba byla realizována v koordinaci se stavbou kabelizace NN vedení ČEZ Distribuce a.s. 

Veřejné osvětlení bylo zřízeno pro zajištění osvětlení za snížené viditelnosti v místní části ulic Na 

Svépomoc, Svépomoc I a Svépomoc I. Realizace přeložky byla zahájena současně se stavbou ČEZ 

Distribuce s termínem dokončení do srpna 2017. Na realizaci přeložky byla uzavřena smlouva se 

zhotovitelem ve výši 698 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v 

březnu 2017. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2017. Celkové náklady na realizaci 

energetických opatření byly ve výši 705 tis. Kč.  

Kopaniny-stavební úpravy chodníku před ZDR střediskem 
Předmětem stavebních úprav byla rekonstrukce pochůzích ploch a přístupových schodišť ke 

zdravotnímu středisku. Nově byly vybudovány přístupové chodníky jako bezbariérové z betonové 

plošné dlažby. Původní schodiště vedoucí ze západní strany ke středisku bylo nahrazeno chodníkem v 

šíři 3,00 m z betonové dlažby. Rekonstrukce se týkala i obou schodišť a byla provedena v šířce 

schodiště 1,80 m. Schodiště bylo provedeno z betonových tryskaných prefabrikovaných dílců. 

Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v červenci 2017. Stavební práce byly 

dokončeny v srpnu 2017. Celkové náklady na realizaci stavby byly ve výši 931 tis. Kč.   

Regenerace sídliště Předmostí-12. Etapa 
Dvanáctá etapa regenerace sídliště Předmostí se skládá z realizace dvou částí a to z projektu Úpravy 

vstupního prostoru hřbitova na ulici Prostějovská a projektu řešící parkové úpravy prostoru na ulici 

Prostějovská s přemístěním památníku Mistra Jana Husa. Úprava vstupního prostoru hřbitova na ulici 

Prostějovská řeší úpravu stávajícího vstupního prostoru hřbitova, komunikačních ploch a zeleně 

včetně připojení na stávající místní komunikace města. Součástí úpravy vstupního prostoru hřbitova je 

také úprava zeleně a terénní úpravy včetně zřízení opěrných zídek. Navržené úpravy vstupního 

prostoru hřbitova spočívají v úpravě přístupové účelové komunikace, přístupového chodníku s 

terénním schodištěm včetně záchytných opěrných zídek a úpravami zeleně vstupního prostoru 

hřbitova. V rámci stavby bude vybudována zpevněná plocha pro 4 kontejnery o objemu 1100 L 



umístěna podél stávající hřbitovní zdi. Konstrukce zpevněné plochy bude provedena v dlážděné 

úpravě s krytem ze zámkové dlažby, zpevněná plocha u autobusové zastávky bude umístěna podél 

stávající chodníku ohraničená zvýšenou opěrnou železobetonovou zídkou s obkladem lícovou cihlou 

Klinker. Parkové úpravy prostoru na ulici Prostějovská s přemístěním památníku Mistra Jana Husa do 

nové jsou předmětem druhé stavby regenerace sídliště Předmostí -12. Etapa. Předmětem této stavby je 

regenerace zelených ploch v lokalitě před zdravotním střediskem v Předmostí, v realizaci nových 

chodníků, zpevněných ploch a terénních úprav souvisejících s celkovou revitalizací veřejného 

prostranství sídliště. Ve střední části území je stavebně upraven prostor, do kterého bude přemístěn 

památník Jana Husa od kostela sv. Máří Magdalény. V souvislosti s řešením cestní sítě dojde také k 

výměně a doplnění veřejného osvětlení. Stávající nekvalitní zeleň bude odstraněna a nahrazena 

množstvím nových stromů a keřů. Celý prostor bude vybaven zcela novým typovým mobiliářem. 

Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v červenci 2017. Stavební práce budou 

dokončeny v prosinci 2017. Termín pro dokončení a odevzdání stavby je do 122 kalendářních dnů. V 

současné době stavební práce na úpravách vstupního prostoru hřbitova ještě probíhají. Celkové 

náklady na realizaci stavby dle uzavřené smlouvy o dílo jsou 5 640 tis. Kč.   

Odbahnění jezírka v ORNIS 
Předmětem realizace bylo vyčištění jezírka v ORNIS od nánosů bahna. Jednalo se v podstatě o 2 

jezírka, z nichž větší (východní) jezírko je pozůstatkem bývalého slepého ramena řeky Bečvy a druhé 

jezírko menší (západní) bylo vybudováno ve 30. letech 20. století při budování ornitologické stanice. 

Celkové nánosy v jezírkách se pohybovaly od 50 cm do 100 cm. Obě jezírka jsou významným 

krajinným prvkem, ale také významnou pomůckou pro výuku jak na středisku volného času 

Atlas/Bios, tak i při programech na ornitologické stanici. Vzhledem k malému objemu bahna nebylo 

možné dosáhnou na státní dotaci a vyčištění jezírka v ORNIS bylo financováno z rozpočtu města. 

Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v září 2017. Stavební práce byly 

dokončeny v listopadu 2017. Celkové náklady na realizaci stavby byly ve výši 718 tis. Kč. 

  

Revitalizace parku Fr. Rasche 
Předmětem revitalizace parku Fr. Rasche byla především oprava stávajících zpevněných ploch a 

chodníků, výměna stávajícího mobiliáře, rekonstrukce stávajícího kontejnerové stání na tříděný odpad 

s jeho rozšířením a novým oplocením. V rámci revitalizace budou vysazeny nové alejové stromy – 

platany, dále keře, které tvoří živé ploty a to podél parkoviště ulice Kramářovy. Úprava stávajícího 

trávníku byla řešena formou jeho regenerace. V řešeném území byl stávající mobiliář odstraněn a 

nahrazen novým. Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v červenci 2017. 

Stavební práce budou dokončeny v prosinci 2017. Pro dokončení stavby zbývá osadit oboustrannou 

informační vitrínu. Celkové náklady na revitalizaci parku budou ve výši 2 360 tis. Kč.  

  

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
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 realizaci cyklostezky a 

souběžného chodníku. Šířka nově navržené cyklostezky je 2,0 - 2,5 m a je navržena jako obousměrná. 

Povrch cyklistické stezky je navržen ze zámkové dlažby, barvy červené. Jízdní pruhy jsou na 

cyklistické stezce vyznačeny zámkovou dlažbou. Chodník od křižovatky u hotelu strojař po stávající 

parkoviště osobních automobilů je od cyklostezky oddělen dělícím pásem zeleně v šířce cca 1,0 m. V 

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

chodníku je 3,0 m s povrchem chodníků z betonové zámkové dlažby a betonové dlažby HBB. V rámci 

sadových úprav se provede položení travnatého koberce a výsadba keřů. Na tuto akci je možné získat 

státní dotaci z ITI až do výše 90% uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny s termínem 

dokončení v prosinci 2017. Předpokládáme, že stavební práce na cyklostezce a chodníku budou 

dokončeny v prosinci 2017. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro realizaci travních 

koberců budou sadové úpravy – pokládka travních koberců realizována na jaře 2018. Celkové náklady 

na vybudování cyklostezky a chodníku jsou dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 6 200 tis. Kč.   

Demolice BD na ulici Škodova v Přerově 
Předmětem plnění veřejné zakázky byla demolice čtyř samostatně stojících budov. Odstraňované 

stavby byly samostatně stojící, umístěny na samostatných pozemcích, dlouhodobě neobývané - 



vybydlené. V rámci bouracích prací bylo provedeno zasypání suterénních prostor stavebním 

recyklátem. Bytové domy byly odpojeny od inženýrských sítí. Po odstranění budov byl terén urovnán 

do úrovně okolního terénu. Doba realizace byla stanovena 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací. Na demolici statutární město získalo dotaci ve výši 2 610 tis. Kč z ministerstva pro místní 

rozvoj z programu Podpory revitalizace území. Demolice budov je dokončena. Stavební práce byly 

zahájeny předáním a převzetím staveniště v říjnu 2017. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 

2017. Vynaložené náklady na realizaci demolice bytových domů dosáhly výše 3 400 tis. Kč. 

  

Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku v ulici U Letiště - Henčlov. Ulice se nachází v 

jižní části a je vedena podél pozemní komunikace II/434. Délka první části úseku je 318,88 m a délka 

druhé části úseku je 37,81 m. Výstavba chodníku spočívá v rozebráním stávajících vrstev, přehutnění 

a doplnění podkladních konstrukčních vrstev s položením nových betonových obrubníků a nové 

zámkové dlažby ve stávajícím šířkovém, směrovém a výškovém uspořádání, s drobnými výškovými 

úpravami do ± 3 cm. Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75m), základní šířka chodníku je 

tedy 1,50 m. Chodník je lemován betonovými obrubníky s fází 6 cm pro dodržení umělé vodící linie a 

obrubníky, které budou zapuštěny kvůli odvodu vody z povrchu chodníku. Ve vjezdech bude použit 

obrubník zapuštěný. Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným a podélným spádem do přilehlé 

zeleně a příčným a podélným spádem na pozemní komunikaci a z ní do stávajících typizovaných 

uličních vpustí, které jsou napojeny do kanalizačního systému. Stavební práce byly zahájeny předáním 

a převzetím staveniště v říjnu 2017. Stavební práce v současné době probíhají. Předpokládáme, že 

stavební práce na chodníku budou dokončeny v prosinci 2017. Celkové náklady na realizaci jsou dle 

uzavřené smlouvy o dílo ve výši 1 400 tis. Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku-ul. Tršická, Penčice 
Jedná se rekonstrukci úseku chodníku po levé straně krajské silnice II/436 ulice Tršická od křižovatky 

se silnicí III/4365 ulice Lipňanská po sjezd u domu č. 39. Stávající chodník z betonových dlaždic 

včetně lemujícího silničního obrubníku vykazuje značné poškození, rovněž zpevněná plocha sjezdu a 

části chodníku před domem č.p. 37 nevyhovuje bezpečnému pohybu chodců. Rekonstrukcí tohoto 

úseku v délce 136 m bude společně s navazujícími a již realizovaným úseky vytvořena souvislá 

chodníková trasa od křižovatky s ulicí Lipňanskou a ulicí Tršickou. Rekonstrukce chodníku zahrnuje 

výměnu konstrukce s novým krytem ze zámkové dlažby, úpravu a předlažbu sjezdu a plochy chodníku 

před domem č. 37 a opravu živičného krytu krajské silnice v pásu podél řešeného úseku chodníku. 

Účelem navržené rekonstrukce je zajištění bezpečného pohybu chodců. Stavební práce byly zahájeny 

předáním a převzetím staveniště v listopadu 2017. Stavební práce v současné době probíhají. 

Předpokládáme, že stavební práce na chodníku budou dokončeny v prosinci 2017. Celkové náklady na 

realizaci akce jsou dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 750 tis. Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku-ul. Jabloňová, Čekyně 
Předmětem plnění této zakázky je rekonstrukce chodníku v ul. Jabloňová v Čekyni – místní části 

Přerova. Komunikace pro pěší je vedena podél silnice II/436. Současnou úpravu povrchu tvoří 

stávající asfaltobetonová komunikace, chodník, zatravněné plochy. Navržená komunikace pro pěší 

bude sloužit jako přístupová cesta pro pěší k rodinným domům a k autobusové zastávce. Rekonstrukce 

chodníku spočívá v odstranění stávajícího chodníku a v nahrazení nového chodníku ze zámkové 

dlažby. Rekonstrukce je navržena přibližně ve stávajícím směrovém, šířkovém a výškovém řešení. 

Délka opraveného chodníku je 62 m. Autobusové nástupiště v délce 18,55 m a šířce 1,90 m je 

lemováno při styku s vozovkou betonovými obrubníky a fází 20 cm. Stavební práce byly zahájeny 

předáním a převzetím staveniště v listopadu 2017. Stavební práce v současné době probíhají. 

Předpokládáme, že stavební práce na chodníku budou dokončeny v prosinci 2017. Celkové náklady na 

realizaci akce jsou dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 360 tis. Kč.  

2. Přecházející investiční akce nad 500. tis. Kč (ORJ 21) 
  

Předpoklad nevyčerpaných finančních prostředků investičních akcí z rozpočtu roku 2017 do rozpočtu 

roku 2018 v celkové výši 252 717 tis. Kč dle níže uvedeného rozpisu jednotlivých investičních akcí 

dle ORG ( Příloha č. 2)  



  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 
Předmětem realizace je výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních 

úprav přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba řeší i modernizaci městské komunikace 

v ul. Dluhonská. Délka úpravy ulice je 406 m, volná šířka včetně chodníku je 9,0 m. Celková plocha 

vozovky a chodníků bez mostů je 3 719 m2, délka nosné konstrukce mostů je 16,50 m a 23,50 m, 

volná šířka vozovky na mostě je 7 m, šířka chodníku na mostě je 2 m, plocha nosné konstrukce mostu 

je 266 m2. V celé délce úpravy komunikace bude vozovka provedena mezi opěrné zdi. Součástí 

zakázky je i částečná demolice stávajících dvou mostních objektů umístěných nad tratěmi SŽDC v 

Přerově, přeložky inženýrských sítí, přeložky kabelů podzemních a nadzemních sítí VN a NN, kácení 

dřevin a náhradní výsadba. Předpokládaná doba realizace stavby je 12 kalendářních měsíců. Na tuto 

akci získalo statutární město dotaci ve výši 78,7 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště v říjnu 2017. V současné době byly dokončeny 

přípravné a pomocné práce na stavbě, provedeny přeložky sítí VNK a NNK ČEZ Distribuce a.s. a 

zahájeny vrtací práce a betonáž pilotů pro založení opěrných zdí. V letošním roce předpokládáme 

plnění ve výši 3 000 tis. Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku tř. 17. listopadu a část ul. Dvořákova 
Předmětem plnění VZ je rekonstrukce chodníku na ul. tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova. 

Stávající chodník je řešen jako chodník (pruh pro chodce) spolu s cyklostezkou (pruh pro cyklisty). 

Cyklostezka je od chodníku oddělena varovným z části pásem z hmatové dlažby a vodorovným 

dopravním značením. Rekonstrukce chodníků a cyklostezek přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu 

chodců a cyklistů v hustém městském provozu. Tato rekonstrukce je v plánu realizace ITI projektů pro 

rok 2018 se zahájením realizace v dubnu 2018.  

  

  

Modernizace ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (ITI) 

Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Za Mlýnem. 

Modernizace učeben se týká učebny zeměpisu, dále výstavby výukového altánu na dvoře školy, 

doplněné novým předlážděním stávajících zpevněných ploch na vstupním dvoře a novým 

vydlážděním nových zpevněných ploch v zahradě pro nově vystavěný výukový altán. Dále budou 

vystavěny cvičební prvky pro žáky obou stupňů ZŠ. Také budou přestavěny toalety v 1.NP na novou 

dispozici obohacenou o WC pro OOSP. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita 

všech učeben školy, která bude realizována pouze v interiérových prostorách školy.  

Stavební práce proběhnou jednak v interiéru v některých učebnách a na toaletách školy, a jednak v 

exteriéru na obou školních dvorech. 

Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 8 100 tis. Kč. Na realizaci je možné 

získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.   

Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Svisle. 

Modernizace ZŠ řeší modernizaci některých učeben – formou nových zařizovacích předmětů, 

výstavbu otevíratelného altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících 

zpevněných ploch na vstupním dvoře a novým vydlážděním nových zpevněných ploch v zahradě pro 

nově vystavěný otevíratelný altán. Budou instalovány 2 nové lampy veřejného osvětlení na centrálním 

dvoře, spolu s vedením elektřiny do těchto lamp. Vedle lamp bude přesunuto na zelenou plochu 

stávající sousoší na betonový základ. Dále bude instalována nová pojízdná schodišťová plošina pro 

OOSP a to z 1.NP do 4.NP. Bezbariérové užití stavby bude posíleno jednak novou rampou 1/8 spádu 

na niveletu otevíratelného altánu, rampa bude zřízena formou zpevněných ploch. Dále novou rampou 

1/16 spádu na niveletu 1.NP v místě hlavního vstupu z nivelety chodníku na niveletu 1NP. V budově 

školy budou vytvořeny nové WC pro OOSP a to v 2.NP, 3.NP a 4.NP. 

Stavební práce proběhnou jednak v interiéru v některých učebnách a na toaletách školy, a jednak v 

exteriéru na obou školních dvorech. Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 11 

400 tis. Kč. Na realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.  

  

Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 



Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ Předmostí a vybudování odborných učeben v ZŠ. 

Projekt řeší modernizaci některých učeben – formou nových zařizovacích předmětů, výstavbu 

výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných 

ploch a novým vydlážděním nově navržených ploch. Dále bude instalována nová lampa dvorního 

osvětlení na centrálním dvoře, spolu s vedením elektřiny do této lampy, vedle lampy budou 

instalovány nové exteriérové zásuvky ve sloupku. Bude vyměněna stávající krytá zvedací plošina pro 

OOSP, a to v původních rozměrech a původní šachtě s nově vyměněným motorem. Spolu s novou 

plošinou bude pouze nově opláštění této šachty. Dále bude jako rozdělení hospodářského a herního 

dvora postavena jako plot nová gabionová stěna. Bude vybudováno nové WC pro OOSP. Dále spolu s 

výstavbou proběhne internetová konektivita všech učeben školy. Stavební práce proběhnou jednak v 

interiéru v některých učebnách a na toaletách školy, a jednak v exteriéru na obou školních dvorech. 

Celkové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 16 000 tis. Kč. Na realizaci je možné 

získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů.  

  

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben a zajištění 

bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ úpravou stávajících zpevněných ploch před hlavním 

vstupem do objektu. Úpravy stávajících zpevněných ploch budou spočívat v předláždění části 

zpevněných ploch před hlavním vstupem a vyspádování tak, aby plynule navazovaly na stávající 

chodníky bez výškových změn. V rámci úprav hlavního vstupu do objektu dojde k odstranění stávající 

nevyhovující stříšky a k jejímu nahrazení novou stříškou. V zahradě školy dojde také k vybudování 

nové venkovní učebny a souvisejících zpevněných ploch. Práce spojené s předlážděním stávajících 

zpevněných ploch a výstavbou nové venkovní učebny na zahradě školy budou probíhat na pozemku 

parc.č. 2680/1 k.ú. Přerov. 

V rámci projektu dojde k vnitřním úpravám odborných učeben. V 1.PP dojde k rekonstrukci dílen a 

vybudování nového bezbariérového WC úpravou stávající předsíňky WC pro chlapce. Ve 2.NP dojde 

k rekonstrukci učebny fyziky. Bude provedeno odstranění stávajících podlah, vyrovnání povrchu a 

pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba stěn a stropů. V 

interiéru bude bezbariérový přístup jednotlivých podlaží zajištěn formou schodolezů. Dále spolu s 

výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy a bude realizována pouze v interiérových 

prostorách školy.  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 13 657,1 tis. Kč. Na 

realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. Stavební práce 

budou zahájeny v roce 2018. 

  

Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ, která řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a 

bezbariérové řešení vstupu do objektu. Ve 2.NP dojde k vybudování dvou multimediálních učeben, 

jednoho kabinetu a vybudování nového bezbariérového WC. Jedna multimediální učebna bude zřízena 

spojením dvou menších učeben. Bude provedena oprava přechodu podlahy mezi místnostmi, 

vyrovnání povrchu a pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba 

stěn a stropů, budou zazděny jedny vstupní dveře, bude ponechán pouze jeden vstup do větší 

multimediální učebny. 

Nové bezbariérové WC bude zřízeno na stejném patře úpravou stávajících WC. Bezbariérový vstup 

bude zřízen u hlavního vstupu do budovy školy a to předlážděním chodníku před vstupem a výměnou 

hlavních vstupních dveří. Šířka chodníku u hlavního vstupu se nezmění, pouze dojde k jeho 

předláždění a navýšení před vstupem do objektu. V interiéru bude bezbariérový přístup jednotlivých 

podlaží zajištěn formou schodolezů. Bezbariérový vstup do objektu bude zajištěn také z dvorní části, 

kde dojde k odbourání stávajícího nefunkčního schodiště a snížení terénu na úroveň podlahy suterénu, 

kde bude vybourán otvor pro nové dveře. V souvislosti s terénními úpravami musí dojít ke zřízení 

opěrné zídky, která zajistí přilehlý svah. Součástí úpravy bezbariérového vstupu ve dvorní části bude 

také zřízení přístupového chodníku ze zámkové dlažby. Dále spolu s výstavbou bude realizována 

internetová konektivita učeben školy.  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 15 327,2 tis. Kč. Na 

realizaci je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. Stavební práce 



budou zahájeny v roce 2018. 

  

  

Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ Boženy Němcové spočívající v rekonstrukci odborných 

učeben a bezbariérové úpravy objektu. V řešených učebnách se provede odstranění stávající nášlapné 

vrstvy podlahy, podklad se vyčistí a vyspraví. V učebnách dále dojde k vyklizení veškerých 

zařizovacích předmětů, elektroniky, vestavných skříní apod. Stávající umyvadla v řešených učebnách 

budou odborně demontována, keramický obklad za umyvadlem výšky cca 1500 mm bude odstraněn. 

Stávající otopná tělesa ve třídách budou odborně demontována, obroušena a budou natřena základním 

a vrchním syntetickým nátěrem, poté budou zpětně osazena. Předmětem projektové dokumentace je 

také zajištění bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ Boženy Němcové úpravou stávajícího 

chodníku před bočním vstupem do objektu. Úpravy stávajícího chodníku budou spočívat v předláždění 

části chodníku před vstupem do objektu. Projekt řeší i vnitřní elektroinstalace silové v odborných 

učebnách a napojení plošiny v objektu ZŠ Boženy Němcové 16 v Přerově. Nová elektroinstalace bude 

provedena kabely pod omítkou, v trubkách v podlaze v PVC lištách - nad podhledem. Umělé osvětlení 

je navrženo jako přímé podhledové zářivkové. Pro osvětlení tabulí jsou spuštěná asymetrická svítidla 

ovládána vypínači u tabule.  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 9 632,3 tis. Kč. Na realizaci 

je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. Stavební práce budou 

zahájeny v roce 2018. 

  

  

Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ, která spočívá v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy vstupu do objektu. Zajištění bezbariérového vstupu do objektu ZŠ bude řešeno 

vybudováním bezbariérové rampy u hlavního vstupu do objektu. V místě nové bezbariérové rampy do 

objektu se nachází stávající zpevněné plochy, které slouží jako přístupové chodníky do objektu školy. 

Nová rampa je navrhována o šířce 2,0 m a délce 6,5 m se sklonem 1:16. Před rampou a na horní 

podestě rampy je zajištěn manipulační prostor o průměru 1,5 m. Rampa bude po obou stranách 

opatřena madly. Ve 2.NP dojde k vybudování multimediální učebny ze tří kabinetů a to vybouráním 

dvou příček mezi nimi. Bude provedena oprava přechodu podlahy mezi místnostmi, vyrovnání 

povrchu a pokládka nové podlahové krytiny. Dále se provede vyspravení omítek, výmalba stěn a 

stropů, budou zazděny dvoje vstupní dveře, bude ponechán pouze jeden vstup do multimediální 

učebny. Naproti nové odborné multimediální učebny bude zřízeno nové bezbariérové WC a to 

úpravou stávajících WC. V rámci modernizace budou provedeny nové elektroinstalace v řešených 

místnostech. Dále spolu s výstavbou proběhne internetová konektivita učeben školy.  

Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 7 607,1 tis. Kč. Na realizaci 

je možné získat státní dotaci z ITI a to až do výše 90% uznatelných nákladů. Stavební práce budou 

zahájeny v roce 2018. 

  

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody na koupališti v Penčicích 
Předmětem zakázky je doplnění technologie pro bazén na letním koupališti v Penčicích. Stávající 

zařízení úpravny vody bude nahrazeno novým zařízením. Nová čerpadla recirkulace budou umístěny 

do první místnosti stávající budovy na nově zřízený železobetonový sokl. Nové pískové filtry budou 

osazeny do druhé místnosti. Zařízení úpravny vody bude doplněno o automatickou měřící a dávkovací 

stanici pro kontinuální měření a dávkování chlornanu sodného a korektoru pH, včetně navrtávacích 

pasů a rozvodů chemikálií. Součástí dodávky budou i nezbytné elektroinstalační práce. Dále bude 

zhotovena nová přípojka technologických rozvodů, výtlaku upravené bazénové vody do bazénu. 

Výtlačné potrubí bude rozvedeno po dně bazénu při obou podélných stranách bazénu. Celé potrubí 

bude obetonováno a vzniklý schod bude opatřen nátěrem. U dna bazénu tak bude vytvořena bezpečná 

záchytná plocha - schod - která musí být vybudována u bazénů hlubších než 1,6 m. V kratší straně 

bazénu, blíže k úpravně vody, budou provedeny 2 prostupy stěnou bazénové vany, potrubí bude 

vyvedeno k úpravně vody. V úpravně vody bude potrubí napojeno na nový výtlak upravené bazénové 

vody. Součástí realizace je rovněž zkušební provoz v délce 10 dnů, kdy dojde k prověření nastavení a 



regulace technologie a funkčnosti celého technologického systému. Stavba byla zahájena v 2017 a 

bude dokončena v roce 2018.  

Zateplení DPS U Žebračky 18 
Předmětem stavebních prací je zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, kompletní 

výměna okenních a dveřních výplní, včetně výměny klempířských a zámečnických prvků. Všechna 

navrhovaná opatření jsou navržená v souladu s průkazem energetické náročnosti budovy. Na základě 

výpočtů energetické náročnosti budov je navržena jednotná tloušťka tepelné izolace z minerální vaty 

tl. 220 mm. Podzemní části jsou izolovány XPS tloušťky 100 mm do vlhkého prostředí, do hloubky 

500 mm pod terén. Zateplení ploché střechy je navrženo v tloušťce tepelné izolace 240 mm 

samozhášivého stabilizovaného EPS, pokládané a kotvené ke stávající izolaci střechy. Okna jsou 

navrhována jako plastová trojskla UW=0,85 W/m2K a fasádní dveře plastové UD=1,2 W/m2K. 

Součástí stavebních úprav je rekonstrukce hromosvodu. Stavební práce byly zahájeny předáním a 

převzetím staveniště v září 2017 s termínem dokončení v roce 2018. Na tuto akci bylo požádáno o 

dotaci z operačního programu životního prostředí. Dotace byla poskytnuta ve výši 8 946 tis. Kč.  

  

Stavební úpravy kina Hvězda 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky, služby a nezbytné stavební práce pro modernizaci 

vzduchotechnického zařízení v kině Hvězda v Přerově. Jedná se o celkovou opravu (náhradu) mírové 

části vzduchotechniky kinosálu spojené s její modernizací. Oprava se týká takřka výhradně zařízení 

uvnitř strojovny VZT, ostatní potrubní rozvody zůstanou původní. Bude provedena demontáž stávající 

VZT jednotky. Jediným novým zařízením mimo strojovnu VZT je kompresorový zdroj chladu a tepla 

- tepelné čerpadlo na střeše objektu. Vzduchotechnické zařízení navržené v tomto objektu má za úkol 

nucené větrání a klimatizaci hlavních prostor a současně jejich teplovzdušné vytápění v zimním 

období; tomu je podřízena skladba VZT jednotky v navržené sestavě. Je uvažováno s výměnou 

jednotky ve strojovně a s navazujícími změnami a úpravami v jednotlivých profesích – stavbě, elektro 

části a části ÚT. Dále bude součástí dodávky profese VZT autonomní řídící systém, obsahující rovněž 

kompletní sestavu čidel, kabeláže a akční členy, montáž a zprovoznění. Součástí ŘS je i obvod 

vyhodnocení koncentrace CO2 v odpadním vzduchu. Součástí dodávky jednotky bude rovněž 

regulační uzel na topné vodě. Stavební úpravy se týkají vlastního prostoru strojovny vzduchotechniky 

(zazdívky, bourací práce) a střechy nad touto strojovnou (průrazy přes střešní konstrukci, izolace). Po 

dokončení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace. Předpoklad zahájení 

prací v roce 2018 

  

Rekonstrukce soc. zařízení v budově Smetanova 7a 
Předmětem projektové dokumentace e návrh výměny rozvodů vody (vč. požární vody) a kanalizace v 

objektu Smetanova 7 v Přerově. V budově jsou umístěny kanceláře úřadů státní správy. Stávající 

rozvody vody a kanalizace jsou v havarijním stavu a provozovatel zařízení řeší časté poruchy při 

prasknutí potrubí. Součástí projektu je také doplnění sekčních uzávěrů teplé a pitné vody v 

jednotlivých hygienických zařízeních. Projekt řeší také nutné stavební úpravy stávajících hygienických 

zařízení pro personál, vč. osazení nových zařizovacích předmětů. Dispoziční uspořádání bude 

upraveno. Objekt se nenachází v ochranné památkové zóně. Navržené řešení zohledňuje stávající stav 

stavebně dispozičního řešení hygienického zařízení a jeho rozměrové možnosti. Nové zařizovací 

předměty budou napojeny na nové rozvody vody a kanalizace. Bude navrženo odvětrání nevětraných 

místností. Přípojka pitné vody je přivedena do 1.PP objektu z ulice Smetanova. Teplá voda je 

připravována v objektové předávací stanici, provozované společností TEPLO Přerov a.s.. OPS je 

umístěna ve dvorním objektu bývalých garáží. Teplá voda a cirkulace jsou přivedeny tepelným 

kanálem do 1.PP objektu. Stavební práce budou zahájeny po získání potřebných povolení pro realizaci 

stavby. Předpoklad zahájení prací je v roce 2018.  

 

 


