
Pořadové číslo:  5/5 

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 18.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, 

Žeravice“ dle důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

588 152,9 * + 2 000,0 590 152,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210429 

- Most přes Olešnici, ul. Pod 

Lesem, 

Žeravice  

8 500,0 +2 000,0 10 500,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice“ byl předložen k projednání Radou města Přerova na její 12. schůzi, 



která se konala dne 21.3.2019. Rada města svým usnesením č. 325/12/6/2019 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova záměr zadat veřejnou zakázku.  

 

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 „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice“. 

 

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. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 2 000 000 Kč. Na dofinancování výše uvedené akce budou použity 

zdroje ze zůstatku hospodaření roku 2018. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky:  
Stávající stav: 

Stávající dvoupolový most ev. č. Př/Ž – M01 v obci Přerov – Žeravice z 1. poloviny 20. století je 

součástí místní komunikace, ul. Pod Lesem. Most překračuje pod úhlem cca. 70° říčku Olešnici. 

V 1. mostním poli je hlavní proudnice vodního toku, 2. mostní pole je zanesené naplaveninami. 

Komunikace na mostě šířky 5,2m mezi zvýšenými obrubami je vedena v přímce se střechovitým 

sklonem. Vozovka na mostě je provedena z asfaltu. Po obou stranách mostu je proveden chodník šířky 

1,0m z vrub. ocelového plechu vyloženého přes krajní deskový nosník tvořící současně římsu 

lemovanou ocelovým L profilem. Celková šířka mostu je 7,20m a délka mostu cca. 18,4m. Délka 

nosné konstrukce je cca. 13,70m. Spodní stavba byla na základě provedené hlavní mostní prohlídky z 

roku 2014 klasifikována stupněm stavebního stavu IV – uspokojivý stav. Stavební stav spodní stavby 

je kvalifikován na stupeň VI – špatný velmi špatný stav. Nosná konstrukce byla na základě provedené 

hlavní mostní prohlídky z roku 2014 a na základě zjištěných skutečnosti o jejím stavebním stavu 

klasifikována stupněm stavebního stavu V– špatný stav.  

  

Předmětem realizace je rekonstrukce mostu přes Olešnici.  

Rozsah prací stavby je rozdělen na stavební objekty: 

SO 001 – Demolice 

SO 101 – Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 – Most ev. č. Př/Že – M01 

SO 202 – Zatímní podepření mostu ev. č. Př/Že – M02 

SO 401 – Přeložka kabelů Cetin 

SO 402 – Přeložka místního rozhlasu 

  

Nový most je navržen jako železobetonový rám. Volná šířka mostu je navržena 8,0 m, šířka mezi 

obrubami 6,0 m, vlastní délka přemostění je 10,78 m a kolmá světlost je 10,00 m. Vozovka na mostě 

je navrhována dvouvrstvá s hydroizolací. Římsy mostu budou monolitické železobetonové. V rámci 

stavby mostu bude upravena i navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu pro plynulé výškové 



napojení. Komunikace bude provedena v živičném povrchu. V rámci stavby mostu bude upravena i 

navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu pro plynulé výškové napojení. Komunikace bude 

provedena v živičném povrchu. 

  

Vzhledem k charakteru stavby a nemožnosti provádění po polovinách bude stavba probíhat za úplného 

vyloučení provozu na mostě. Objízdná komunikace bude vedena po stávající místní komunikaci 

směrem ke stadionu s využitím stávajícího mostu u stadionu. Tento most je dnes uzavřen pro dopravu. 

Pro potřeby využití pro provizorní objížďku bude most podepřen v líci opěr ocelovým nosníkem I 400 

uloženým na panelové rovnanině. Provizorní trasa je určena pro osobní dopravu. Doprava bude řízena 

semafory. 

  

Předpokládané investiční náklady stanovené rozpočtem projektanta dle projektové dokumentace jsou 

7.698.946,86,- 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: 
Tato investiční akce je ve schváleném rozpočtu investičních akcí nad 500 tis. Kč roku 2019 a je kryta 

ve výši 8.500,0 tis. Kč. Samostatným rozpočtovým opatřením byl Odbor ekonomiky požádán dne 

7.3.2019 o posílení výdajového rozpočtu akce o 2.000,0 tis. Kč.  

 

 


