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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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akce nad 500 tis. Kč 2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad 500 tis. Kč roku 2018 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2018 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k 30.6.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor ekonomiky 

Vyčíslené údaje o skutečném čerpání uvedených akcí nad 500 tis. Kč a projektových dokumentací 

souhlasí s daty v účetnictví statutárního města Přerova. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic v souladu s Vnitřním předpisem č. 21/2016 „Zásady postupů a 

pravidel při pořizování stavebních investic SMPr“, část druhá, čl. 4 bod 8) předkládá po projednání v 

Radě města Zastupitelstvu města přehled plnění schválených akcí nad 500 tis. Kč roku 2018 a přehled 

plnění projektových dokumentací roku 2018 zajišťovaných Odborem řízení projektů a investic k datu 

30.6.2018.  

  

  

  

  



1. Realizace - Akce nad 500. tis. Kč (ORJ 21)  

500343 Oprava místní komunikace, ul. Kratochvílova 
Předmětem opravy komunikace v ulici Kratochvílova v Přerově je oprava pojížděné plochy silnice ze 

žulových kostek v délce 362,0m. Začátek úseku je za stávajícím přechodem pro chodce v místě 

křižovatky ulice Kratochvílova a ulice Komenského a konec úseku je za komerční bankou. Oprava 

komunikace spočívá v odstranění stávající žulové dlažby v jízdních pruzích, v obousměrné části oba 

jízdní pruhy a v jednosměrné části jen průběžný jízdní pruh včetně navázání na odstavné pásy se 

zpětným dlážděním do cementové malty. Tato oprava byla zahájena 30.4.2018, předpokládaný termín 

dokončení 09/2018. Rozpočet na akci je 3.400,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 323 

887,31Kč.  

500429 Most přes Olešnici, Žeravice, ul. Pod Lesem 
Mostní objekt o dvou polích ev.č. Př/Ž - M01 v obci Přerov-Žeravice z 1. poloviny 20. století je 

součástí místní komunikace ul. Pod Lesem. Celková šířka mostu je 7,2 m a délka mostu cca 18,4 m. 

Nosná konstrukce byla na základě hlavní mostní prohlídky klasifikována stupněm stavebního stavu V 

- špatný stav. Předpokládaná hodnota stavebních prací na výstavbu nového mostu činí cca 8,5 mil. Kč. 

Odbor řízení projektů a investic na základě pověření zpracovává projektové dokumentace pro 

demolici, stavební povolení a realizaci mostu. Ve výdajovém rozpočtu 2018 byly schváleny finanční 

prostředky pro realizaci mostu. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500398 Oprava MK Pod Valy, Přerov 
Předmětem plnění je oprava povrchu komunikace v ul. Pod Valy a Kozlovská v Přerově. Úsek začíná 

u křižovatky ulic Kozlovská a Šrobárova a končí v ulici Pod Valy před přechodem pro chodce 

napojením na stávající povrch ze žulových kostek. Celková délka opravovaného úseku je 265,51 m. 

Stávající obrubníky v řešeném úseku budou zachovány. Oprava komunikace spočívá ve vyfrézování 

stávajícího povrchu, zhotovení jednořádku ze žulové kostky 10/10 cm podél stávajících obrubníků a 

zhotovení nového asfaltobetonového krytu. Tato oprava byla zahájena 25. června 2018 s termínem 

dokončení do 21 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 3.900,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. 

je ve výši 0,00 Kč.  

500163 Rekonstrukce MK Lověšice, u Parku 
Předmětem stavby je rekonstrukce místní komunikace v ulici U parku v Lověšicích. Původní 

projektová dokumentace z roku 2010 neodpovídala skutečnosti a nebylo možné realizovat tuto 

zakázku dle této PD, proto bylo rozhodnuto, že se provede aktualizace projektu se zapracováním již 

skutečného stavu zrealizovaných stavebních úprav provedených od roku 2010. Stávající rozpočet ve 

výši 4.066,00 tis. Kč nebyl k 30.6.2018 čerpán. 

  

500399 Rekonstrukce chodníku gen. Janouška, Přerov  
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího chodníku podél tř. Generála Janouška. Stavba je 

situována v prostoru podél levé jednosměrné větve vozovky místní komunikace tř. Generála Janouška 

od chodníku ulice Želatovské po chodník na ulici Dvořákova. Ve stávajícím rozpočtu akcí nad 500 tis. 

Kč je v rozpočtu investic 3.800,00 tis. Kč. Rozpočtové náklady na realizaci stavby jsou dle 

položkového rozpočtu projektanta ve výši 11 605,0 tis. Kč. V případě realizace bude nutno navýšit 

rozpočet dle položkového rozpočtu. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500402 Rekonstrukce chodníku Nová, Martinská, Henčlov  
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace chodníků a zeleně v ulicích Martinská a Nová v obci 

Přerov, místní části Henčlov. V rámci revitalizace bude odstraněn stávající chodník, provedena 

výměna silničních obrub, následně zhotoveny nové konstrukční vrstvy a položen nový povrch 

chodníků ze zámkové dlažby. Po výběru zhotovitele bude 1. 8.2018 zahájena realizace stavby s 

termínem dokončení do 92 kalendářních dnů. Realizační náklady akce jsou 2 433,0 tis. Kč, stávající 

rozpočet je ve výši 3.000,0 tis. Kč. Čerpání k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500458 Demolice objektu Kojetínská 1831 
Předmětem zakázky je demolice řadového bytového domu - zděné třípatrové stavby č.p. 1831, která je 

v současnosti neobydlená. Demolovaná část objektu má vnější rozměry 22,52 x 16,65 m s výškou 

hřebene sedlové střechy 16,10 m. Po demolici bude provedeno statické zajištění sousední budovy a 



výstavba nové štítové stěny. Demolice objektu bude prováděna postupný rozebíráním. Celkové 

náklady na demolici tohoto bytového domu jsou 7 100,0 tis. Kč a demoliční firma má na demolici 

lhůtu 5 měsíců od předání a převzetí staveniště. Na spolufinancování demolice bytového domu bylo 

využito dotačního programu MMR na podporu revitalizace území pro rok 2018, podprogramu 

"Demolice budov v soc. vyloučených lokalitách" a byla získána dotace ve výši 80 % z uznatelných 

nákladů. Po realizaci demolice je nutné do tří let zrealizovat projekt následného využití území a to 

realizaci zeleně s výstavbou protihlukové stěny od železničních kolejí ČD. Zatravněná plocha se stane 

součástí dvorního traktu, který je užíván obyvateli lokality k volnočasovým aktivitám. Demolice bude 

zahájena předáním a převzetím staveniště 2.7.2018. Rozpočet na akci je 9 300,0 tis. Kč. Čerpání k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500441 Parkoviště U Meopty, ul. Kabelíkova  
Předmětem projektu je výstavba parkoviště v ulici Kabelíkova včetně nového veřejného osvětlení a 

sadových úprav. Parkoviště je navrhováno o celkové kapacitě 93 parkovacích stání z toho 5 stání pro 

tělesně postižené. V rámci stavby parkoviště budou vybudovány nové chodníky, které budou napojeny 

na stávající chodníky v okolí. Chodníky budou ze zámkové dlažby. Součástí tohoto objektu je rovněž 

návrh dešťové kanalizace pro odvodnění části řešených zpevněných ploch včetně retenčního objektu s 

regulovaným odtokem. Nefunkční svítidla se stožáry VO v ploše navrhovaného parkoviště budou 

zrušena a nové osvětlení je navrženo na stožárech s obloukovým výložníkem, svítidla se sodíkovými 

vysokotlakovými výbojkami. Realizační náklady akce jsou 7 200,0 tis. Kč. V rozpočtu je alokováno 

5.000,0 tis. Kč, v případě realizace bude nutno navýšit částku rozpočtu. Čerpání k 30.6. je ve výši 0,00 

Kč. 

  

500365 Točna MAD_Přerov IX – Lýsky 
Předmětem plnění je realizace točny pro autobusy městské dopravy v zastavěném území místní části 

Přerov IX-Lýsky. Navržená točna městské autobusové dopravy (MAD) navazuje na účelovou 

komunikaci, která je dále napojena na silnici I/47. Točna MAD bude využívána provozem linek 

městské autobusové dopravy, která zajišťuje autobusovou dostupnost po městě Přerov, jeho místních 

částí a okolí. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí na umístění stavby a probíhá 

stavebně povolovací řízení. Po výběru zhotovitele bude zahájena realizace stavby. Rozpočet na akci je 

1.177,0 tis. Kč. Čerpání k 30.6. je 25 410,00 Kč. 

  

500450 Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Seifertova, který se nachází v severní části města 

Přerov, v blízkosti Městského rybníka. Celková délka úpravy je 600 m. Obsahem projektu je nový 

návrh konstrukce chodníku, jsou navrženy úpravy pro osoby se sníženou možností pohybu a umožnění 

bezbariérového využívání chodníku. Chodníky jsou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, 

případně jsou provedeny mále korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. V současné době 

probíhá výběrové řízení na zhotovitele a po výběru zhotovitele bude zahájena realizace stavby. 

Rozpočet na akci je 4.650,0 tis. Kč. Čerpání k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500451 Rekonstrukce chodníku ul. Alšova 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Alšova v Přerově v délce cca 290 m po pravé 

straně komunikace ve směru k ul. Petřivalského. Trasa chodníku bude ponechána, až na malé korekce, 

ve stávajícím směrovém a šířkovém provedení. Konstrukce chodníku bude provedena ve skladbě 

zámková dlažba do lože z drti, konstrukční vrstva ze štěrkodrti v tl. 200 mm, separační geotextilie na 

zhutněnou zemní pláň. Pláň bude zhutněna tak, aby se dosáhlo požadavku ČSN na minimální únosnost 

pláně. V případně neúnosnosti podloží bude provedena jeho sanace, a to výměnou podloží za 

konstrukční vrstvu ze štěrkodrti v tl. 300 mm, v tomto případě bude separační geotextilie uložena pod 

sanační vrstvu. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a po výběru zhotovitele bude 

zahájena realizace stavby. Rozpočet na akci je 2 050,0 tis. Kč. Čerpání k 30.6. je 0,00 Kč. 

  

500452 Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka 
Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ulici U Rybníka. V rámci realizace bude stávající 

chodník změněn na společnou stezku pro cyklisty a chodce a daná změna je navrhována dopravním 



značením. Chodníky jsou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně jsou provedeny mále 

korekce ve směrovém řešení a šířkovém uspořádání. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím 

terénu. Po výběru zhotovitele bude zahájena realizace stavby s termínem dokončení do 60 

kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 1.700,0 tis. Kč. Čerpání k 30.6. je 0,00 Kč. 

  

500320 Regenerace sídliště Předmostí-12.etapa 
Dvanáctá etapa regenerace sídliště Předmostí se skládala z realizace dvou částí a to: Úpravy vstupního 

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

s přemístěním památníku Mistra Jana Husa. Stavba byla dokončena v loňském roce, rozpočet na 

letošní rok je ve výše 600 tis. Kč a čerpání rozpočtu akce k 30.6. ve výši 596 202,43 Kč (doplatek – 

uvolnění pozastávky). 

  

500387 Stavební úpravy kina Hvězda-vzduchotechnika 
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) části 

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

strojovny VZT, ostatní potrubní rozvody zůstanou původní. Po dokončení výběru zhotovitele a 

uzavření smlouvy o dílo bude zahájena realizace. Předpokládaná doba realizace je do 90 kalendářních 

dnů od předání staveniště zhotoviteli. Rozpočet na akci je 8.109,9 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč.   

500348 Revitalizace parku Fr. Rasche  
Předmětem revitalizace parku Fr. Rasche byla oprava stávajících zpevněných ploch a chodníků, včetně 

výměny stávajícího mobiliáře, rekonstrukce stávajícího kontejnerové stání na tříděný odpad s jeho 

rozšířením a novým oplocením. V rámci revitalizace byly dosazeny alejové stromy. Stavební práce 

byly dokončeny v loňském roce a čerpání rozpočtu k 30.6.2018 se týká úhrady nákladů spojených s 

dodávkou a montáží oboustranné tabule o s historií vzpoury námořníků v Boce Kotorské a Františka 

Rasche. Rozpočet na letošní rok je ve výši 50 tis. Kč, čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 35 

791,80 Kč.  

  

500363 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v 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 komunikace 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 mostů je 266 m2. Realizace stavby byla zahájena 31.10.2017 s termínem dokončení za 56 

kalendářních týdnů. Na tuto akci získalo statutární město dotaci ve výši 88 355 tis. Kč ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury. Rozpočet na akci je 101.900,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 38 096 463,04 Kč. 

  

500347 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, úprava 

vstupního prostoru do objektu včetně úprav zabezpečujících přístup pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Všechna navrhovaná opatření jsou navržená v souladu s průkazem energetické 

náročnosti budovy. Stavební práce byly zahájeny v loňském roce s termínem dokončení v červenci 

2018. Na tuto akci byla přiznána dotace ve výši 8 946,8 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Rozpočet na akci je 18 000,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 13 392 518,49 Kč.   

500258 Cyklostezka a chodník Velká Dlážka 
Stavba řeší stavební úpravy veřejných ploch a chodníků včetně cyklistické stezky na ulici Velká 

Dlážka v Přerově. 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. Stavební práce byly dokončeny v loňském roce a dokončení sadových 

úprav spočívající v položení trávníkového koberce bylo v 2018. Na tuto akci je požádáno o státní 

dotaci z ITI až do výše 90% uznatelných nákladů. Rozpočet roku 2018 na akci je 1.300,0 tis. Kč. 



Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 396 299,35 Kč.  

  

500368 Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích  
Předmětem akce je doplnění technologie pro bazén na letním koupališti v Penčicích. Stávající zařízení 

úpravny vody bude nahrazeno novým zařízením o požadovaném výkonu čerpadla 300 m3/h, a o nové 

pískové filtry o filtrační rychlosti 30 m3/h/m2. Nová čerpadla recirkulace jsou umístěna do první 

místnosti stávající budovy na nově zřízený železobetonový sokl. Nové pískové filtry byly osazeny do 

druhé místnosti. Zařízení úpravny vody je doplněno o automatickou měřící a dávkovací stanici pro 

kontinuální měření a dávkování chlornanu sodného a korektoru pH, včetně navrtávacích pasů a 

rozvodů chemikálií. Oprava venkovního bazénu byla dokončena a předána do užívání 16. června. 

Rozpočet na akci je 3.100,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 2 024 347,84 Kč. 

  

500390 Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1(ITI) 
Dokumentace pro modernizaci ZŠ Za Mlýnem 1 řeší modernizaci učebny zeměpisu – formou nových 

zařizovacích předmětů, výstavbu výukového 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 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 bude realizována internetová konektivita všech učeben školy. 

Na tuto modernizaci učeben byla získána dotace z ITI, rozhodnutí o poskytnutí dotace je ve výši 

7.075.851,14 Kč.. Modernizace byla zahájena předáním a převzetím staveniště s termínem dokončení 

do 123 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 8.400,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 

0,00 Kč. 

  

500391 Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 
Dokumentace pro modernizaci ZŠ Přerov, Svisle 13 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 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. Dále spolu s výstavbou bude realizována 

internetová konektivita všech učeben školy. Na tuto modernizaci učeben byla získána dotace z ITI, 

rozhodnutí o poskytnutí dotace je ve výši 10.369.288,67 Kč. Modernizace byla zahájena předáním a 

převzetím staveniště s termínem dokončení do 123 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 12.700,0 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500393 Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 
Předmětem projektu je modernizace ZŠ Předmostí, ul. Hranická a to vybraných učeben – formou 

nových zařizovacích předmětů, výstavbu výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým 

předlážděním stávajících zpevněných ploch a novým vydlážděním zpevněných 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 zakrytován obvodový plášť této šachty. Dále bude 

jako rozdělení hospodářského a herního dvora postavena jako plot nová gabionová stěna. Ve škole 

bude vybudováno nové WC pro OOSP. Dále spolu s výstavbou bude realizována internetová 

konektivita všech učeben školy. Na tuto modernizaci učeben získalo město dotaci z ITI, rozhodnutí o 

poskytnutí dotace je ve výši 14.183.165,42 Kč. Modernizace byla zahájena předáním a převzetím 

staveniště s termínem dokončení do 123 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 16.000,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 6 037,90 Kč. 

  

500380 Oprava chodníku na tř. 17. Listopadu  
Stávající zpevněné plochy - chodníky jsou řešeny jako chodník (pruh pro chodce) spolu s 



cyklostezkou (pruh pro cyklisty) odděleným vodorovným dopravním značením, jsou provedeny z 

litého asfaltu, pouze v okolí obchodního domu Tesco je povrch tvořen ze zámkové dlažby. V rámci 

rekonstrukce chodníku zůstane zachován typ povrchu chodníku – převážně živičný povrch, pouze u 

obchodního domu je dlážděný povrch. Rekonstrukce chodníku spočívají v odstranění stávajícího litého 

asfaltu a zámkové dlažby a v položení živičných vrstev a dlažby. Chodník bude od cyklostezky 

oddělen pásem šířky 0,30 m z reliéfní zámkové dlažby. Oprava chodníku bude dokončena do 

15.7.2018. Rozpočet na akci je 4.600,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 1 894 216,66 

Kč. 

  

500327 Rekonstrukce chodníku ul. U Letiště, Henčlov ( ITI chodníky) 
Předmětem rekonstrukce chodníku je výstavba nového chodníku v ulici U Letiště - Henčlov. Ulice U 

Letiště se nachází v jižní části obce Henčlov a je vedena podél pozemní komunikace II/434. Chodník 

je navržen jako jednopruhový (1x0,75m) s bezpečnostním odstupem od pozemní komunikace 0,5m a 

od pevné překážky 0,25m. Stavba byla stavebně dokončena v roce 2017, rozpočet 2018 na akci je 39,0 

tis. Kč a čerpání výdajového rozpočtu k 30.6. ve výši 10 706,00 Kč se týkalo úpravy sjezdu z 

komunikace přes chodník do přilehlých zahrad. 

  

500419 Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice ( ITI chodníky) 
Jedná se o úsek chodníku po levé straně krajské silnice II/436 (ulice Tršická) od křižovatky se silnicí 

III/4365 (ulice Lipňanská) po sjezd u domu č. 39. Začátek i konec rekonstrukce navazují na 

rekonstruované úseky chodníků. Rekonstrukcí tohoto úseku v délce cca 136 m bude společně s 

navazujícími a již realizovaným úseky vytvořena souvislá chodníková trasa od křižovatky s ulicí 

Lipňanská ulicí Tršická směrem na Tršice. Stavba byla dokončena v loňském roce, rozpočet na akci 

2018 je 70,0 tis. Kč a čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 62 324,94 Kč (uvolnění uplatněné 10 % 

pozastávky). 

  

  

  

500420 Rekonstrukce zastávky MAD, ul. Jabloňová, Čekyně ( ITI chodníky) 
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku v Přerově, místní části Čekyně. Jedná se o 

úsek chodníku po pravé straně krajské silnice II/436. Začátek rekonstrukce navazují na již 

rekonstruované úseky chodníků. Účelem navržené rekonstrukce je zajištění bezpečného pohybu 

chodců. Stavba byla dokončena v loňském roce, rozpočet 2018 na akci je 43,0 tis. Kč a čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 37 165,43 Kč (uvolnění uplatněné 10 % pozastávky). 

  

500388 Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Smetanova 7, 7a 
Předmětem projektu je rekonstrukce a výměna rozvodů vody (vč. požární vody), kanalizace v objektu 

Smetanova 7, 7a v Přerově. Stávající rozvody vody a kanalizace jsou v havarijním stavu. 

Rekonstrukce zahrnuje také nutné stavební úpravy hygienických zařízení pro personál, vč. osazení 

nových zařizovacích předmětů. Rozpočtové náklady projektanta na realizaci jsou ve výši 4.452,0 tis. 

Kč. Předpokládané náklady na koordinátora BOZP, autorský dozor stavby jsou ve výši 48,0 tis. Kč. 

Výše uvedená investiční akce bude plně hrazena z rozpočtu Statutární města Přerova. V současné době 

probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rozpočet na akci je 4.500,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

500256 Mimoúrovňové křížení Předmostí - cyklostezka 
Předmětem projektu mimoúrovňové křížení, kterou připravuje k realizaci Ředitelství silnic a dálnic 

ČR je realizace stavby 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. 

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. Probíhá výběr zhotovitele formou společného zadávání dle 

§ 7 ZZVZ, který zajišťuje ŘSD. Rozpočet na akci je 7.200,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 0,00 Kč. 

  



500270 DPS Trávník 1- zateplení obvodového pláště  
Předmětem akce je realizace energetických opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 741/1 v 

Přerově a to zateplení objektu, výměna 4 ks oken, 1 ks vstupních dveří, statického zajištění panelů, 

výměnu klempířských prvků a rozšíření lodžií. Všechny zateplené i nezateplené povrchy fasády budou 

opatřeny probarvenou strukturovanou omítkou hrubosti 1,5 mm. Na spolufinancování akce bylo 

požádáno o dotaci z IROP. Začátkem června bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 

5.773,7 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny v srpnu 2018. Rozpočet na akci je 16.000,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 ( ORG 500392)  
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ a to odborných učeben, zajištění bezbariérového vstupu 

do stávajícího objektu školy, úprava stávajících zpevněných ploch před hlavním vstupem do objektu. 

V rámci úprav hlavního vstupu do objektu dojde k odstranění stávající nevyhovující stříšky, která 

bude nahrazena novou stříškou. V objektu školy ZŠ dojde k rekonstrukcím odborných učeben a 

bezbariérovým úpravám soc. zařízení v objektu. V zahradě školy bude vybudován nový altán včetně 

přístupového chodníku. V rámci projektu dojde k vnitřním úpravám odborných učeben a to učebny 

dílen a učebny fyziky. Dále spolu s výstavbou proběhne realizace internetové konektivity učeben 

školy. Na tuto modernizaci získalo město dotaci z ITI. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve 

výši 11.741, 6 tis. Kč. Realizace bude probíhat v II. pololetí roku 2018 a dokončena bude v příštím 

roce dodávkou a montáží vstupních dveří do zahrady školy z důvodu zachování udržitelnosti původní 

dotace na zateplení objektu. Rozpočet na akci je 13.750,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. 2018 

je ve výši 0,00 Kč.  

  

  

  

500395 Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8  
Předmětem projektu je modernizace ZŠ, která řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu a bezbariérové 

řešení vstupu do objektu. Rada města na svém zasedání rozhodla, že nebude realizována modernizace 

ZŠ, kromě realizace bezbariérového vstupu ve dvorní části. Rozpočtové náklady na realizaci tohoto 

bočního vstupu jsou 2.000,0 tis. Kč. Rozpočet na akci je 13.800,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500396 Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 
Předmětem realizace akce je modernizace ZŠ Boženy Němcové spočívající v rekonstrukci odborných 

učeben a bezbariérové úpravy objektu. Projekt řeší i vnitřní elektroinstalace silové v odborných 

učebnách, napojení plošiny v objektu ZŠ Boženy Němcové. Dále spolu s výstavbou bude realizována 

internetová konektivita učeben školy. Celkové rozpočtové náklady na realizaci tohoto investičního 

záměru činní 9.632,3 tis. Kč. Na realizaci byla získána dotace z ITI, rozhodnutí o dotaci je ve výši 

9.834.360,24 Kč. Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště s termínem dokončení 

do 123 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 9.750,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 

0,00 Kč. 

  

500397 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. Ve 2.NP dojde k vybudování 

multimediální učebny ze tří kabinetů a to vybouráním dvou příček mezi nimi. V rámci modernizace 

budou provedeny nové elektroinstalace v řešených místnostech. Dále spolu s výstavbou bude 

realizována internetová konektivita učeben školy. Na realizaci byla získána dotaci z ITI, rozhodnutí o 

dotaci je ve výši 7.029.191,91 Kč. Stavební práce byly zahájeny předáním a převzetím staveniště s 

termínem dokončení do 123 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 7.700,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500394 Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27  
Předmětem projektu je modernizace ZŠ a vybudování odborných učeben v ZŠ Trávník 27. 



Modernizace učeben se týká vnitřních úprav objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben a 

bezbariérové úpravy objektu a to zajištěním bezbariérového vstupu do stávajícího objektu ZŠ. Rada 

města na svém zasedání rozhodla, že nebude realizována modernizace ZŠ, kromě realizace části 

projektu a to konektivity školy. Na základě požadavku odboru sociálních věcí a školství byl 

rozpočtovým opatřením proveden převod finančních prostředků na realizaci části konektivity ve výši 

2.400,0 tis. Kč, kterou si zajišťuje samostatně ZŠ Trávník. Rozpočet na akci je po úpravě 5.900,0 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500417 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 
Předmětem stavby je vybudování nového Hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8 v Přerově na 

ploše stávající zahrady, která není využívána pro sportovní účely. Hokejbalové hřiště je navrhováno se 

sportovní plochou s asfaltovým povrchem včetně uceleného mantinelového systému a zpevněných 

přístupových ploch. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto investičního záměru jsou 

4.700 tis. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení 

stavby je červenec 2018 s termínem dokončení do konce roku 2018. Na akci byla získána dotace 

Olomouckého kraje ve výši 1.800 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 96 698,00 Kč. 

  

500437 ZŠ Přerov, Trávník 27-rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů 
Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce vnitřních rozvodů ústředního vytápění, rozvodů vody 

a rozvodů odpadů v ZŠ Trávník 27 v Přerově. Rekonstrukce byla zahájena 18.6. 2018 s termínem 

dokončení do 70 kalendářních dnů. Rozpočet na akci je 18.450,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

500443 Rozšíření VO na ul. 17. listopadu podél chodníku a cyklotrasy 
Předmětem projektu je rozšíření veřejného osvětlení v ulici 17. Listopadu v Přerově a to podél 

chodníku a cyklostezky mezi bytovými domy č.p. 210/10 a 333/38 ). Rozšíření VO bylo dokončeno a 

stavba byla převzata od zhotovitele. Rozpočet na akci je 780,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. 

je ve výši 566 045,41 Kč. 

  

500414 Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově 
Předmětem projektu je realizace protipožárního zabezpečení MD v Přerově, spočívající ve výměně 

protipožárních dveří, stávajícího systému EPS, který je na konci své životnosti s nahrazením za zcela 

nový systém EPS s přenosem informací na pult centralizované ochrany HZS Olomouckého kraje. 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stávající budovy Městského domu jsou i stavebně technická 

opatření a organizační opatření včetně instalace záložního zdroje pro provoz stávajícího požárního 

ventilátoru. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto investičního záměru činní 2.900,0 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500354 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 
Předmětem stavby je Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1, spočívající v opravě a 

částečně údržbě stávajících sportovišť školního hřiště v areálu základní školy Za Mlýnem v Přerově. V 

rámci projektu se počítá s vybudováním jednoho dětského hřiště pro potřeby družiny a osazení 

drobných stavebních objektů pro zkvalitnění úrovně sportovišť a větší komfort při užívání. Stavba je 

členěna na tyto objekty: Tenisové kurty, atletická dráha, prvky hřiště pro malou kopanou, sektor skoku 

do dálky, dětské hřiště pro školní družinu, drobné stavební objekty (objekt údržby a skladu a 

přístřešek), chodníky, zpevněné plochy, úprava vstupu do tělocvičny, oplocení areálu, obnova 

zelených ploch, sadové úpravy, areálový rozvod závlahové vody. Celkové předpokládané náklady na 

realizaci tohoto investičního záměru činní 17.050,0 tis. Kč. Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele 

stavby. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500385 Opravy lesních cest LHC Přerov 2 
Předmětem projektu 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. Celková délka lesní cesty Hraběcí je 2,1 km, šířka lesní cesty je 

navrhována jednotná 3,5 m. Současně s lesní cestou budou rekonstruovány hospodářské sjezdy a 



plochy určené pro skladování a odvoz dřeva. Celkové předpokládané náklady na realizaci tohoto 

investičního záměru jsou 12.200,0 tis. Kč. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele 

stavby. Předpoklad zahájení stavby je červenec 2018 s termínem dokončení v prvním pololetí 2019. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

500375 Oprava opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 
Předmětem projektu je rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka. Stávající opěrná zídka a 

stávající chodník se odstraní a nahradí novou opěrnou zídkou a novým chodníkem v témže místě. 

Nová opěrná zídka bude založena na základových pasech, svislá stěna opěrné zídky je vytvořena z 

tvárnic ztraceného bednění. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Předpoklad zahájení stavby je srpen 2018 s termínem dokončení do 92 kalendářních dnů od předání a 

převzetí staveniště. Rozpočtové náklady akce jsou 2.600,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve 

výši 0,00 Kč.  

500439 Energetická opatření v budově Palackého 1381/25, Přerov 
Předmětem zakázky je výměna oken a výměna příslušných klempířských prvků budovy Palackého 

1381/25 v Přerově, ve které nyní sídlí Vysoká škola logistiky (dále jen VŠLG). Nové výplně otvorů 

jsou navrženy dle normových parametrů vnitřního a vnějšího prostředí. V rámci projektové přípravy 

byly zaměřeny všechny typy oken, byly však rozměrově sjednoceny pro stavební otvor. Okna budou 

osazena dle detailů uvedených v PD. Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele 

profilového systému pro výrobu oken. Celkem bude nově osazeno 189 ks oken. V současné době 

probíhá veřejná zakázka na zhotovitele. Rozpočet na akci je 9.800,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

  

Celkem Akce nad 500 tis. Kč 
Rozpočet původní: 42 844 700,00 Kč 

Rozpočet upravený: 377 534 900,00 Kč 

Čerpání: 57 564 114,60 Kč 

% čerpání: 15,25 % 

  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že z celkového počtu 42 rozpočtem krytých investičních akcí nad 500 

tis. Kč (ORJ 021) je 23 v realizaci, případně ukončeno, a 19 v přípravě (zpracování PD vč. povolení 

stavby, příp. probíhá veřejná zakázka). 

  

  

  

2. Projektové dokumentace (investice) pro akce nad 500. tis. Kč  
  

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (ITI) (ORG 500258) – propojení chybějící části cyklostezky 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby na 

propojení části cyklostezky v ulici Velká Dlážka u hotelu Strojař na pozemku ÚZSVM se zpracovává. 

Rozpočet na projekt je 97,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Regenerace panelového sídliště Budovatelů - 1. Etapa (ORG 500318) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpravována, je vydáno stavební povolení na stavbu. Ve výdajovém rozpočtu jsou finanční prostředky 

pro pokrytí nákladů na přeložky inženýrských sítí. Rozpočet na akci je 714,3 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 

akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Cyklostezka Dluhonice - Předmostí (ORG 500329) 
Zpracovává se studie pro umístění cyklostezky z Předmostí do Dluhonic v trase podél trati SŽDC. Po 

prověření průchodnosti cyklostezky v daném území budou zadány další stupně projektových 

dokumentací. Rozpočet na projekty je 320,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Stavební úpravy kina Hvězda (ORG 500387) 



Předmětem projektových dokumentací stavebních úprav kina Hvězda byla dokumentace na 

modernizaci vzduchotechniky. Projektová dokumentace je dokončena. Zadání projektových 

dokumentací spojených se zateplením objektu a výměnou oken a přestavbou interiéru bylo 

pozastaveno z důvodu havarijního stavu střechy. V současné době probíhá výběr projektanta na 

vypracování dokumentací pro opravu a zateplení střechy kina Hvězda. Rozpočet na projekt je 1.118,0 

tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 34 031,00 Kč.  

  

  

Rekonstrukce chodníku tř. Gen. Janouška v Přerově (ORG 500399) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu. Rozpočet na projekt je 180,0 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 145 079,00 Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Riedlova v Přerově (ORG 500401)  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu. Rozpočet 2018 na projekt je 53,0 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Rekonstrukce chodníku v ulici Nová, Martinská v Henčlově (ORG 500402) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu. Rozpočet 2018 na projekt je 50,0 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Chodník + VO ul. Grymovská, Kozlovice (ORG 500351) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení na stavbu. V rozpočtu na PD jsou finanční prostředky na 

přeložky inženýrských sítí. Rozpočet 2018 na projekt je 221,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 0,0 Kč. 

  

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za Mlýnem (ORG 500354) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracovávána, stavba je povolena. Rozpočet 2018 na projekt je 27,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

ČOV a kanalizace Čekyně, Penčice (ORG 500355) – domovní přípojky kanalizace Čekyně 
Po dokončení veřejné zakázky na výběr projektanta a uzavření smlouvy budou zahájeny projekční 

práce na domovních přípojkách kanalizace v místní části Čekyně. Rozpočet na projekt je 2.313,0 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 253 210,00 Kč (záloha na přeložku ČEZ).  

  

Regenerace panelového sídliště Předmostí - 13.etapa ( ORG 500357) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, stavba je povolena. Rozpočet na projekt je 390,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 129 470,00 Kč.  

  

Samostatný parkovací systém za nádražím v Přerově (ORG 500358) 
Projektová příprava akce na samostatný parkovací systém za nádražím byla z důvodu nevyřešených 

majetkových vztahů k dotčeným pozemkům pozastavena. Rozpočet na projekt je 128,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč 

  

Přeložka VO - Přerov, ul. Svépomoc, Na Hrázi (ORG 500361) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracovávána, stavba je povolena. Rozpočet na projekt je 78,2 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. 

je ve výši 10 387,00 Kč.  

  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská (ORG 500363) 



Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracovávána, stavba je povolena. Rozpočet na projekt je 1.270,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 

30.6. je ve výši 29 887,00 Kč.  

  

  

  

  

Objekt hotelu Strojař (ORG 500366) 
Zahájení projektových prací na objektu hotelu strojař bylo pozastaveno. Rozpočet na projekt je 

3.292,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Rozšíření kompostárny v Žeravicích (ORG 500389) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby se 

zpracovává, je vydáno územní rozhodnutí na stavbu. Rozpočet na projekt je 425,6 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 269 346,00 Kč 

  

Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského, Přerov (ORG 500406) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, chybí vypořádání majetkoprávních vztahů. Rozpočet na projekt je 667,0 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 554 785,00 Kč.  

  

Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská (ORG 500417) 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby je 

zpracována, je vydáno stavební povolení. Rozpočet na projekt je 182,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce 

k 30.6. je ve výši 92 920,00Kč. 

  

Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS (ORG 500423) 
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt je 245,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 0,00 Kč. 

  

Propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická (ORG 500426) 
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro 

provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt je 549,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je 

ve výši 0,00 Kč. 

  

Cyklostezka Předmostí-Čekyně-Penčice (ORG 500427) 
Zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit po doručení studie průchodnosti cyklostezky 

územím z odboru Rozvoje. Rozpočet na projekt je 2.000,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve 

výši 0,00 Kč. 

  

Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice (ORG 500429)  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o demolici mostu, územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a dokumentace pro provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt je 770,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou Požární stanice v Přerově 

(ORG 500430) 
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby se 

zpracovává. Rozpočet na projekt je 200,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

ZŠ Přerov, Trávník - rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů (ORG 500437) 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována. Rozpočet na projekt je 581,0 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 580 800,00 Kč. 

  



  

Dostavba domova pro seniory-pavilon G (ORG 500172) 
Probíhá výběrové řízení na projektanta dostavby domova pro seniory. Rozpočet na projekt je 4.500,0 

tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč 

  

Rekonstrukce komunikace U Parku, Lověšice (ORG500163) 
Projektová dokumentace pro povolení a provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt je 230,0 

tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč 

  

Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově (ORG 500439) 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracována. Rozpočet na projekt 

je 535,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 347 875,00 Kč. 

  

Parkoviště u Meopty, Kabelíkova, Přerov (ORG 500441) 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracována. Rozpočet na projekt 

je 280,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 247 324,00 Kč. 

  

Revitalizace území v ul. Škodova, Přerov (ORG 500468) 
Projektová dokumentace pro provedení stavby se zpracovává. Rozpočet 2018 na projekt je 190,0 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč.  

Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov (ORG 500469) 
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o demolici ubytovny, stavebního povolení na zajištění 

sousedního objektu a dokumentace pro provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt je 500,0 

tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Rekonstrukce chodníků a komunikace, ul. Pod Lesem, Žeravice (ORG 500475) 
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby se 

zpracovává. Rozpočet na projekt je 460,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Rekonstrukce chodníku - ul. Jabloňová, Čekyně (ITI), (ORG 500420) 
Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením se zpracovává. Rozpočet 2018 na projekt 

je 31,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Stavební úpravy budovy Jasínkova 17 (ORG 500478) 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt 

je 480,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Rekonstrukce VO - ul. Sportovní, Předmostí (ORG 500483) 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována. Rozpočet 2018 na projekt je 30,7 tis. 

Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově (ORG 500414) 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby je zpracována. Rozpočet na projekt 

je 20,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 7 000,00 Kč. 

  

Rekonstrukce chodníku ul. Velká Dlážka, Přerov (ORG 500489) 
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt 

je 325,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Propojení komunikace Kopaniny-Lipnická přes výstaviště (ORG 500490) 
Zadávací dokumentace pro výběr projektanta této místní komunikace se zpracovává. Po výběrovém 

řízení a uzavření smlouvy o dílo budou zahájeny projekční práce a to ve všech stupních. Rozpočet na 

projekt je 2.300,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Modernizace scénického osvětlení MD ( ORG 500492) 



Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se zpracovává. Rozpočet na projekt 

je 100,0 tis. Kč. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 0,00 Kč. 

  

  

Celkem Projektové dokumentace (investice) ORJ 25 
Rozpočet původní: 2 412 700,00 Kč 

Rozpočet upravený k 30.6. 25 702 300,00 Kč 

Čerpání: 2 702 114,00 Kč 

% čerpání: 10,51 % 

  

Čerpání rozpočtových výdajů ve výši 10,51 % rozpočtu na Projektové dokumentace (investice) ORJ 

25 je způsobeno tím, že u většiny akcí nejsou kompletně ukončeny projektové dokumentace, nebo 

probíhá stavební řízení na povolení investiční akce, nebo výběr projektanta. 

  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že odbor PRI zatím v letošním roce zpracovává nebo již zpracoval 

projektové dokumentace všech stupňů (dokumentace pro umístění stavby, pro povolení stavby a pro 

provedení stavby včetně položkových rozpočtů) na 38 stavebních investic.  

  

  

  

Přílohy: 

Tabulka čerpání investic 2018 

Tabulka čerpání projektových dokumentací 2018  

 

 


