
Pořadové číslo:  36/3.6.1. 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače           

Z“ (investorem je VaK Přerov a.s.) provést stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na 

Hrázi“, spočívající v kompletní obnově stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, 

včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. Dále předláždění stávajícího nefunkčního 

vodícího dvojřádku z drobné žulové kostky a úpravu podkladní vrstvy vozovky (ložná a 

obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov a.s. v rámci jejich stavby). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 4.5.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského uzavřením Smlouvy o dílo s firmou 

OHL ŽS a.s. , Burešova 938/17, 602 00 Brno na realizaci stavby dle bodu 1. za nabídkovou 

cenu 1 206 032,- Kč bez DPH, tj. 1 459 298,70 vč. DPH , viz příloha č.1. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

277 690,3 * +1 460,0 279 150,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

  

 



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 

500462 - Stavební úpravy 

komunikace ul. Na Hrázi, 

oprava kanalizace a 

odvodnění vozovky) 

0,0 +1 460,0 1 460,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své schůzi č. 83 konané dne 04.01.2018 doporučila Zastupitelstvu města 

Přerova schválit provedení stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“, uzavření smlouvy 

o dílo a úpravu rozpočtu za podmínek a v rozsahu dle bodů 1., 2., 3. návrhu usnesení. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

Navrhované stavební úpravy spočívají v opravě stávajících uličních vpustí a jejich přípojek do nového 

kanalizačního řadu, nezasahují svým rozsahem do souběžného chodníku v ul. Na Hrázi, kde máme 

naprojektováno nové osvětlení, které je v plánu realizovat souběžně s přeložkou vedení NNK a VNK, 

kterou připravuje ČEZ Distribuce a.s. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Obor správy majetku a komunálních služeb požádal                

o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 460 000 Kč. K tomuto účelu budou využity finanční 

prostředky uspořené v roce 2017 na akcích nad 500 tis. Kč – Oprava komunikace, ul. Čechova, 

Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko (ITI chodníky) a Oprava chodníku na ul. Jižní čtvrť III a ul. 

Durychova. 

 

 

Důvodová zpráva: 

V současné době provádí firma OHL ŽS a.s. Brno stavbu „Přerov, převedení části odpadních vod ze 

sběrače Z“ na ulici Na Hrázi v Přerově . Investorem této stavby je VaK Přerov a.s. Součástí této 

stavby je pouze napojení stávajících přípojek uličních vpustí do nového kanalizačního řadu a položení 

ložné a obrusné živičné vrstvy na místní komunikaci Na Hrázi.  

V průběhu stavby byla provedena kontrola stavu dešťových uličních vpustí a bylo zjištěno, že stávající 

uliční vpusti a jejich přípojky jsou v havarijním stavu. V havarijním stavu se nachází i vodící 

dvojřádek z drobné žulové kostky.  

Pro zajištění řádného odvodnění vozovky je nutné před položením nových živičných vrstev provést 

obnovu uličních vpustí, včetně přípojek do kanalizačního řadu, následně upravit podkladní vrstvy 

vozovky a předláždit vodící dvojřádek. 

Touto stavební úpravou bude zajištěna kvalitní oprava celé komunikace. Provedení obou staveb 

jedním dodavatelem je zárukou kontinuity a kvality prováděných stavebních prací.  

  

Předkládaným materiálem se řeší realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na 

Hrázi“  


