
Pořadové číslo:  4/4 

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 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. František Zlámal, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 13.342.259,67 Kč a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města na vybudování „SO 61-19-104, t.ú. Přerov 

- Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)“ pod železniční tratí SŽDC 

mezi statutárním městem Přerovem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 

IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

232 620,0 * + 13 342,3 245 962,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2219 410 Ostatní 

záležitosti 

pozemních 

komunikací 

0,0 + 13 342,3 13 342,3 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 



 Dotační 

programy, ostatní 

dotace a dary 

20 465,1 * + 13 342,3 33 807,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru Kancelář tajemníka 

Vzhledem k tomu, že „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ byla konzultována s odborem 

Kancelář tajemníka a připomínky byly do této smlouvy dle našeho návrhu zapracovány, odbor 

Kancelář tajemníka doporučuje Radě města Přerova schválit předložený návrh na usnesení. 

 

Stanovisko Odboru ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o 

rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 13 342 300 Kč. Na financování výše uvedené dotace budou 

použity zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov již od r. 2012 usiluje o vybudování cyklopodjezdu na propojení cyklostezky 

Velká Dlážka - Hranická. Z podnětu pracovní skupiny, k tomuto záměru zřízené, Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) zařadila tento záměr města do připravované studie 

proveditelnosti Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba. Statutárnímu městu Přerovu byla prostřednictvím 

Odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr (dále jen ROZ) doručena odpověď také z 

Ministerstva dopravy, Odboru veřejné dopravy, oddělení koncepce a rozvoje zn. 181/2012-190-VD/5 

z 20.09.2012. V dopise je uvedeno, že „Zařazení záměru na propojení cyklostezky Velká Dlážka – 

Hranická do stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ by bylo možné pouze v případě vybudování 

nového mostního objektu pod čtyřkolejnou tratí, který by se musel realizovat současně se stavbou 

železniční infrastruktury. ... V případě zařazení tohoto nového objektu by bylo nutné zajistit ze strany 

žadatele úhradu 100% vyvolaných nákladů.“  

Na základě tohoto dopisu, jednání představitelů města s vedením SŽDC, Stavební správy východ a 

jejich souhlasu, jako investora stavby "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba", byl již do přípravné 

dokumentace (a pak všech dalších stupňů dokumentace) zapracován požadavek na zařazení záměru na 

propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická, podchod pro cyklisty v km 185,687 do stavby. 

Podchod pro cyklisty je zakomponován do stavby jako SO 61-19-104 t.ú. Přerov – Prosenice, 

železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky). 

Pokud nedojde k vybudování tohoto nového propojení v rámci stavby SŽDC, tak již se tato investice 

nikdy neprovede. Tento podjezd nelze provést protláčenou metodou, ale pouze odkopáním –tudíž 

zásahem do stávajících kolejí. Veškeré náklady za výluky kolejí jdou na bedra SŽDC v rámci celé 

rozsáhlé stavby železniční infrastruktury. 

V současné době je na celou stavbu "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" vydáno územní rozhodnutí. 

Pro realizaci předmětného stavebního objektu SŽDC zaslalo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu města, která je přílohou této předlohy. Drážní úřad již zahájil stavební řízení k vydání 

stavebního povolení na uvedený podchod. Předmětem této smlouvy je závazek statutárního města 

Přerova (dále jen Poskytovatele) poskytnout SŽDC (dále jen Příjemci) podle sjednaných podmínek 

účelově určenou dotaci. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou a Poskytovatel podle ní poskytne 

Příjemci dotaci ve výši 13.342.259,67 Kč, které budou Příjemcem použity k úhradě nákladů na 

zhotovení stavebního objektu SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 



(podchod cyklostezky) v níže uvedeném rozsahu. Jedná se o cenu již vysoutěženou v rámci akce „ 

Rekonstrukce žst . Přerov, 2. stavba“. Město v termínu do 12. 3.2019 podá žádost na Státní fond 

dopravní infrastruktury na pokrytí 85% uznatelných nákladů z programu“ Křížení komunikací“. 

V rámci zhotovení podchodu cyklostezky bude postaven nový železobetonový rám s krátkými 

kolmými křídly pro následné napojení křídel kolem cyklostezky. Velikost otvoru bude umožňovat 

podélný spád komunikace 0,5 % dle potřeby na obě dvě strany. Po zhotovení podchodu cyklostezky 

bude zbývat dostatečný prostor pro skladbu vlastní komunikace (min. 180 mm), jejíž zhotovení není 

součástí závazku Příjemce. Konkrétní rozsah stavebních prací podchodu cyklostezky je stanoven v 

dokumentaci pro stavební povolení a v soupisu prací stavebního objektu SO 61-19-104_A. 

Jako navazující stavbu, která již není součástí předmětné smlouvy dle návrhu na usnesení, připravuje 

Odbor řízení projektů a investic MMPr stavbu propojení cyklostezky Velká Dlážka s cyklostezkou 

Hranická, která bude křížit železniční trať Olomouc – Přerov – Hranice na Moravě přes podchod 

cyklostezky popsaný výše. Součástí propojení je i "vystrojení" podchodu (konstrukce vlastní 

komunikace cyklostezky vč. odvodnění a osvětlení). 

Statutární město Přerov může žádat o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury (dále SFDI), programu financování výstavby, modernizace a oprav místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní 

infrastrukturou (dále jen "příspěvek"), na projekt „SO 61-19-104, t.ú. Přerov – Prosenice, železniční 

most v km 185,679 (podchod cyklostezky), dále též „Podchod cyklostezky“. 

Dle podmínek SFDI, poskytovatele příspěvku, pro rok 2019 může město žádat o příspěvek na realizaci 

projektu „Podchod cyklostezky“ ve výši max. 85 % celkových uznatelných nákladů, což dle 

zpracovaného rozpočtu činí 11.340 tis. Kč. 

Termín pro podání žádostí o příspěvek ze SFDI končí dne 12.03.2019. 

Žádost o příspěvek, včetně jejich povinných příloh, podepisuje statutární zástupce města. Rada města 

Přerova v této věci pověřila náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou. Pověření se rovněž 

vztahuje i na podepisování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu vůči citovanému 

dotačnímu titulu. 

 

Rada města Přerova v této věci přijala 11.02.2019 na své 8. schůzi usnesení: 

 

204/8/5/2019 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC 
 

Rada města Přerova po projednání 

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 

13.342.259,67 Kč a schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města na 

vybudování „SO 61-19-104, t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod 

cyklostezky)“ pod železniční tratí SŽDC mezi statutárním městem Přerovem a Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 110 00, 

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit následující úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

232 620,0 * + 13 342,3 245 962,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2219 410 Ostatní záležitosti 

pozemních komunikací 

0,0 + 13 342,3 13 342,3 

  

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

20 465,1 + 13 342,3 33 807,4 

  

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit primátora Ing. Petra Měřínského podpisem 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, 

 

4. ukládá Odboru řízení projektů a investic připravit podklady k žádosti o poskytnutí finančního 

příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 na projekt „SO 61-19-104, t.ú. 

Přerov – Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)", 

 

5. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednáním a podpisům právních jednání a 

ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu, „SO 61-19-104, t.ú. Přerov – 

Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)", s poskytovatelem finančního 

příspěvku, Státním fondem dopravní infrastruktury. 

 

 

 


