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 Zápis z 46. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 04.04.2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Rady města, nám. TGM 1,  Přerov 

 

Přítomni: Marek Dostál, Ing. Petr Hermély (předseda výboru), Ing. arch. Jan Horký, Marie Hudečková, 

Ing. Jaroslav Kazda, Ing. Ondřej Svák, Ing. Karel Šimeček, MBA, Valeria Švestková, Ing. Kamila Lesáková 

(organizační pracovník) 

Omluveni: Valachová Naděžda 

 

Hosté: paní Ludmila Tomaníková – členka ZM, Ing. Vladimír Holan – člen RM, Ing. Pavel Gala + 

Ing. František Zlámal – odbor ROZ; Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI, Alexandr Salaba – 

odbor MAJ  

Program: 

1. Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem a dálnicí D1,  

stavba 0136“ ................................................................................................................................. 1 

2. Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ .................................. 2 

3. Veřejná zakázka „Dostavba domova pro seniory – pavilon G,  

zpracování projektové dokumentace“ .......................................................................................... 2 

4. Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská“ .................................. 3 

5. Parkování u mateřských a základních škol .................................................................................... 3 

6. Různé ............................................................................................................................................. 4 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 5 

 

Jednání výboru zahájil a vedl Ing. arch. Jan Horký za omluveného Ing. Petra Hermélyho. Na začátku 

jednání, v 14:08 h, byl výbor v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením 

č. VPRID/46/01/2018 program. V průběhu zasedání přišli: v 15:15 h paní Valeria Švestková (celkový 

počet členů výboru 6), v 15:45 Ing. Karel Šimeček (celkový počet členů výboru 7), v 16:20 Ing. Petr 

Hermély (celkový počet členů 8). Z jednání výboru v 17:15 odešla paní Marie Hudečková (celkový počet 

členů výboru 7).  

1.  Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem a dálnicí D1, 
stavba 0136“ 

Zástupci odboru ROZ představili návrh budoucího uspořádání silniční sítě po výstavbě průtahu centrem 
(průpichu) a dálnici D1-0136 (Přerov – Lipník n. B.). V současné době je zahájen proces změny zatřídění 
komunikace z I. tř. na ul. Palackého na MK a z I.tř. na ul. Velká Dlážka na silnici III.tř.  

Výbor byl informován o proběhlém jednání se zástupci Olomouckého kraje, na kterém byla přijata 
varianta přijatelná pro obě strany – kraj i město. Na základě tohoto proběhlého jednání bude do Rady 
města předložen záměrový materiál, spočívající v budoucí změně sil. I/55 na ul. Komenského a tř. 
17.listopadu na místní komunikaci, silnice III/04721 na ul. Husově na MK. Komunikace I/55 na ul. bří 
Hovůrkových bude silnicí II. třídy ve vlastnictví kraje. K fyzickému předání komunikací by mohlo dojít až 
po dostavbě velkých dopravních staveb za 2-3 roky. 
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Výbor doporučil schválit navrhované uspořádání silniční sítě a rovněž doporučil na návrh ing.arch. 
Horkého přebírat komunikace mezi MK jen v případě, že jejich aktuální technický stav bude kvalitativně 
nejvýše ve třídě 2 (dle Technických podmínek TP 87 se jedná o klasifikační stupeň 2. Klasifikačních 
stupňů je 5, slovně je lze popsat (1)výborný, (2) dobrý, (3) vyhovující, (4) nevyhovující, (5) havarijní. 
U každého klasifikačního stupně je stanoveno přípustné % porušení plochy povrchu komunikace).  - viz 
přesné znění usnesení č. VPRID/46/02/2018. 

Následně se diskutovalo o koordinaci velkých dopravních staveb, přílivu a zahuštění dopravy a 
možnostech omezení negativních dopadů. 

2. Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Mgr. Jan Strejček seznámil výbor se základními zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Zahájení plnění 

zakázky je nastaveno na červen t.r., ukončení plnění před koncem prázdnin, aby nebylo narušeno 

zahájení nového šk.r.  VZ je z důvodu zrychlení procesu vyhlášení soutěže i výběru dodavatele 

administrována externím zadavatelem. Výbor navrhl upravit v zadávacích podmínkách limit prokázání 

technické kvalifikace z 8 mil. Kč na 4 mil. Kč bez DPH, tzn. dodavatel musí předložit mj. 5 dokončených 

stavebních prací obdobného charakteru, z toho alespoň 2 stavební práce v min. hodnotě  4 mil. Kč bez 

DPH.   

Výbor schválil zadávací podmínky VZ – viz přesné znění usnesení č. VPRID/46/03/2018. 

 

3. Veřejná zakázka „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové 

dokumentace“ 

Mgr. Jan Strejček seznámil VPRID s pracovní verzí zadávací dokumentace, jejímž předmětem je 

zpracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace na dostavbu pavilonu G. 

Na dotaz k využití stávající studie byl výbor informován, že studie bude podkladem k nové studii. Ta 

doplní další nové požadavky ředitelky domova pro seniory (např. o technické zázemí aj.). Členové výboru 

diskutovali především  o kvalifikačních kritériích a nastavení limitu kritéria. Navrhli tyto úpravy: 

v části II 

- v bodě 4.1.2.2. bude mezi profesní způsobilost doplněn výpis ze živnostenského rejstříku 

s povolením provádění geologických a hydrogeologických průzkumů, 

- v bodě 4.1.3.1.1. minimální úroveň pro splnění technických kritérií – minimálně 1 zakázku 

s předmětem zpracování PD  pro stavby občanské vybavenosti (DPS, DS nebo podobné objekty 

poskytující sociální služby) v investiční hodnotě ve výši 50 ml. Kč bez DPH u každé z nich; 

nejméně 1 zakázku na zpracování PD pro stavby občanské vybavenosti v oboru pozemního 

stavitelství v investiční hodnotě minimálně vy výši 70 mil. Kč bez DPH, 

- v bodě 4.1.3.1.3. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – 1. u vedoucího projektu bude 

požadována autorizace pro obor architektura nebo všeobecná autorizace a zkušenost se 

zpracováním PD pro stavby občanské vybavenosti v investiční hodnotě ve výši 70 ml. Kč bez DPH 

u každé z nich; 2. u projektanta bude požadována zkušenost se zpracováním PD pro stavby 

občanské vybavenosti  - dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory nebo obdobné 

objekty poskytující sociální služby v investiční hodnotě minimálně ve výši 50 mil. Kč bez DPH 
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- v bodě 5.1. v tabulce v základních informacích o předmětu VZ – v textu bude změněna věta na 

„Dřívější studie předpokládá, že se jedná o třípodlažní objekt….“ 

- v bodě 5.2.1. vypracovaná studie bude obsahovat – zákres návrhu do minimálně 3 fotografií 

- v bodě 5.2.4 a 5.2.5. bude doplněn propočet investičních nákladů  

- v bodě 5.4. termíny a místo plnění  bude změněn termín vypracování DSP na 146 dnů a v termín 

vypracování DPS na 60 dnů 

v části III 

- v bodě 1.3.1, výkon autorského dozoru nebude součástí hodnocení nabídkové ceny, v tabulce 

bude přidán řádek „nabídková cena celkem“, který bude součtem řádků 1-7 

V rámci ZD, části IV výbor diskutoval o nastavení kritérií pro hodnocení nabídek, o možném doplnění 

kritéria kvalifikace a zkušenost vedoucího projektu o získaná ocenění v soutěžích garantovaných profesní 

komorou. Po diskusi výboru se od návrhu upustilo. 

- v bodě1.2. postup hodnocení nabídek bude v tabulce kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu 

opraven popis bodovaného kritéria u vedoucího projektu a to na „počet realizací v pozici 

vedoucího projektu, kde předmětem bylo zpracováním PD pro stavby občanské vybavenosti 

v investiční hodnotě ve výši 70 mil. Kč bez DPH u každé z nich“ 

V návrhu obchodních podmínek bude na návrh výboru doplněn požadavek zahájení prací na další etapě 

zhotovitelem díla až na výzvu objednatele. 

Výbor vzal pracovní verzi zadávací dokumentace na vědomí – viz přesné usnesení č. VPRID/46/04/2018. 

 

4. Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská“  

Zástupci odboru PRI k zakázce sdělili, že bylo požádáno o dotaci z Olomouckého kraje. Požadavkem 

dotace je její profinancování v letošním roce, čemuž byly přizpůsobeny termíny a realizace v ZD na 

období letních prázdnin. V rámci druhého projektu ITI bude vyřešeno komunikační propojení 

hokejbalového hřiště s budovou ZŠ, kde bude zázemí pro nové hřiště. 

K zakázce byly zodpovězeny dotazy na zálivku zeleně – zálivka není zahrnuta do ceny zakázky, bude 

řešena prostřednictvím školy, resp. školníka. Stávající opravené garáže budou demolovány, z důvodu 

nedostatečného prostoru školní zahrady. 

Výbor schválil zadávací podmínky VZ a delegoval p. Marka Dostála a Ing. Petra Hermélyho  jako člena a 
náhradníka do hodnotící komise – viz usnesení č. VPRID/46/05/2018 

 

5. Parkování u mateřských a základních škol  

Na zasedání byl dle požadavku VPRID pozván vedoucí oddělení dopravy p. Alexandr Salaba (DOPR). 
Ing. Ondřej Svák opětovně prezentoval současné možnosti pro krátkodobé zaparkování rodičů u MŠ a ZŠ 
v Přerově. Toto parkování je řešeno nekoncepčně nebo vůbec. U ZŠ by se jednalo o parkoviště typu K+R, 
u MŠ jsou nutná parkoviště s možností parkování na 15 min, a to v době ranního dovozu a odpoledního 
odvozu dětí do MŠ. Přesnou dobu je třeba projednat s ředitelkami MŠ.  S řešením parkování je u ZŠ Tenis 
třeba prověřit vybudování zálivu s možností zastavení autobusu.  
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P. Alexandr Salaba, zástupce odboru MAJ, odsouhlasil návrh úpravy parkování, s tím, že úpravu 
parkování zrealizují dle vypracované studie. 

Výbor vzal prezentaci Ing. Sváka na vědomí, minulé usnesení, kterým VPRID doporučil zpracovat studii 
pro krátkodobé zastavení automobilů u MŠ a ZŠ v Přerově, doplnil o doporučení zajištění zpracování 
prostřednictvím odboru ROZ a zároveň výbor doporučil ZM schválit rozpočtové opatření  - viz přesné 
znění usnesení č. VPRID/46/06/2018 

6. Různé 

Ing. Ondřej Svák informoval o proběhlém jednání ve věci výstavby železničního koridoru Přerov – Brno. 

Na jednání bylo řešeno zrušení přejezdů, požadavek náhrady ve formě lávky zpřístupňující zahrádky 

u Lověšic. Rovněž bylo řešeno rozšíření podjezdu v Lověšicích ve smyslu rozšíření chodníku o 1m a 

možnosti převedení cyklistů po smíšené stezce pro chodce a cyklisty. Z důvodu průjezdu vozidel IZS bylo 

navrženo zvýšení podjezdné výšky na 4m. 

Výbor tyto návrhy podpořil svým usnesením č. VPRID/46/07/2018. 

 

46. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17:30 h. Termín 47. zasedání byl stanoven na 14.05.2018 . 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 09.04.2018 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

 

 

 

 

 

 

 

 …………….v.r.….…………….. 

 Ing. arch. Jan Horký 

 pověřený zástupce předsedy výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 46 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 04.04.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/46/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 46. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro  5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/46/02/2018 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem 
a dálnicí D1, stavba 0136“ 

1. VPRID doporučuje schválit navrhované uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 
průtahu centrem a dálnicí D1, stavba 0136“.  

2. VPRID doporučuje přebírat komunikace vyšších tříd mezi místní komunikace jen v případě, že 
jejich aktuální technický stav bude kvalitativně nejvýše ve třídě 2. 

Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/46/03/2018 Veřejná zakázka „ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a 
odpadů“ 

VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce s názvem  „ZŠ Trávník – 

rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  s podmínkou snížení hodnoty kvalifikačních zakázek na 

4 mil. Kč bez DPH. 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/46/04/2018 Veřejná zakázka „Dostavba domova pro seniory – pavilon G, 
zpracování projektové dokumentace“ 

VPRID bere na vědomí přípravu veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací k akci 
„Dostavba domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové dokumentace“. 

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/46/05/2018 Veřejná zakázka „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ 
Želatovská“ 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba 
hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská“. 

2. VPRID pověřuje p. Marka Dostála – členem a Ing. Petra Hermélyho – náhradníkem hodnotící 
komise.  

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
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_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/46/06/2018 Parkování u mateřských a základních škol 

1. VPRID bere na vědomí prezentaci návrhu parkování Ing. Ondřeje Sváka, 

2. VPRID doplňuje usnesení č. VPRID/45/07/2018 o doporučení ke zpracování studie 
prostřednictvím odboru koncepce a strategického rozvoje, 

3. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na tuto studii do výše 200 tis. Kč. 

Hlasování: Pro 8 / Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_____________________________________________________________________________________ 
 

VPRID/46/07/2018 Přerov – Brno, 5. stavba  

 

1. VPRID  doporučuje rozšíření podjezdu pod tratí do Lověšic o smíšenou stezku pro chodce a 

cyklisty v šířce minimálně 2,5 m a úpravu průjezdné výšky pro vozidla HZS dle požadavku HZS 

Přerov,  

2. VPRID doporučuje zbudování lávky pro pěší a cyklisty mezi Lověšicemi a zahrádkářskou osadou 

jako náhradu za zrušený železniční přejezd 

 

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

 

 

 

 

 

 

 ………………v.r...……………….. 

 Ing. arch. Jan Horký 

 pověřený zástupce předsedy výboru 

 

 

V Přerově dne 04.04.2018 
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Seznam zkratek: 
 

DZ – dopravní značení 

ITI – integrované teritoriální investice 

MK – místní komunikace 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


