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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest LHC Přerov 2" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ dle 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,,Opravy lesních cest LHC Přerov 2“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Záměr zadat výše uvedenou veřejnou zakázku bude předložen k projednání  na jednání Výboru pro 

plán, rozvoj, investice a dopravu  na 47. zasedání konaném dne 14.5.2018. 

 

Rada města Přerova 



Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Opravy 

lesních cest LHC Přerov 2“ byl předložen i k projednání Radou města Přerova.  

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky:  
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty v LHC Přerov 2, a to lesní cesty Hraběcí. 

Stávající povrch je špatném technickém stavu, proto bude provedena rekonstrukce lesní cesty s novým 

povrchem z penetračního makadamu. Konstrukce lesních cest je navržena v souladu s TP 170.  

  

Navrhování vozovek pozemních komunikací v následující podobě:  

- dvouvrstvý nátěr DV 20 mm, penetrační makadam PMH tl. 100 mm. štěrkodrť tl. 250 mm. Celková 

konstrukce lesní cesty je 370 mm. V rámci rekonstrukce lesní cesty bude provedeno odstranění 

stávajícího povrchu cesty s vyspádováním a zhutněním pláně Edef,2= min 30 MPa a v případě 

nedostatečné únosnosti na pláni bude provedena sanace podloží v tl. sanace 300 mm ze štěrkodrťi 

frakce 0/32. 

  

Celková délka lesní cesty Hraběcí je 2,1 km, šířka lesní cesty je navrhována jednotná a to 3,5 m + (2x 

0,5 m krajnice). Současně s lesní cestou budou rekonstruovány hospodářské sjezdy sjezdy a plochy 

určené pro skladování a odvoz dřeva. Rekonstrukce lesní cesty si vyžádá kácení 31 ks stromů. 

Dešťové vody budou likvidovány zasakováním v přilehlých příkopech, které budou v maximální 

možné míře obnoveny. Na lesních cestách jsou pak dále navrženy ocelové svodnice. Stávající 

propustky budou vyměněny za nové z drátkobetonových trub DN 600 a DN 300. Čela propustků 

budou opevněny lomovým kamenem. Odvodnění lesní cesty je navrženo jako povrchové - liniové. 

  

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace 

činí 10 021 537,- Kč bez DPH.   
Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých 

dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 

  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

  

Informace o finančním krytí akce:  
Odbor řízení projektů a investic požádal odbor ekonomiky rozpočtovým opatřením o zařazení akce k 

realizaci v r. 2018 a úpravu rozpočtu ORJ 21 o 12 200 tis. Kč. Předpoklad schválení je na 38. ZM dne 

23. dubna 2018.  

 

 


