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Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Navrhovatel:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Jiří Raba, referent 

Název návrhu: 

Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce uličního 

prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle 

důvodové zprávy. 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 542,5 * - 3 334,0 267 805,5 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210163 – Rekonstrukce 

uličního prostoru, ul. U Parku, 

Lověšice) 

 

4 066,0 

 

+ 3 334,0 

 

7 400,0 

 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

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 – na realizaci akce Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice, 

a to ve dvou variantách - v celém či částečném rozsahu. K tomuto účelu bude převedena příslušná část 

rezervy na nerozpočtované výdaje. Místní část Lověšice by měla ze svých zdrojů hradit 1/3 výdajů, 

což činí  2 466,7 tis. Kč. V současné době činí úspora místní části plánovaná na tuto akci 1 366,0 tis. 

Kč. Chybějící částku podílu místní části bude třeba dofinancovat nebo zapůjčit ze zdrojů města. V 

případě zápůjčky bude v následujících letech odečítána z finančních prostředků přidělených na 



obyvatele. Rada města podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci akce v plném 

rozsahu. Následně bude třeba rozhodnout, zda akce bude dofinancována městem, bez toho aniž by se 

tato částka promítla do zdrojů místní části v příštích letech. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor řízení projektů a investic předložil na 16. jednání Rady města Přerova materiál týkající se 

realizace „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ ve dvou variantách. V první 

variantě Rada města Přerova podávala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci investiční 

akce dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu, ve druhé variantě v rozsahu pouze 

komunikace bez přilehlých vjezdů a dlážděných chodníků.  

K předmětnému materiálu byla přiložena stanoviska technického gestora, tzn. Odboru řízení projektů a 

investic, oddělení investic a oddělení veřejných zakázek a dotací a dále pak stanovisko majetkového 

správce, Odboru správy majetku a komunálních služeb. Stanoviska dotčených se přikláněla a 

doporučovala schválit k realizaci variantu č. I.  

Rada města Přerova na svém jednání dne 23. 5. 2019 pod číslem usnesení 492/16/6/2019 podává 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci investiční akce na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované projektové dokumentace v 

celém rozsahu dle důvodové zprávy. 

  

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, v Lověšicích je navržena jako jednopruhová 

komunikace, jednosměrná, s parkovacím pruhem a návrhovou rychlostí 30 km/h, typ označení MO1p. 

Šířka místní komunikace mezi obrubníky činí 5,50 m. Jízdní pruh je navržen v šířce 3,25 m a 

parkovací pruh v šířce 2,25 m. Po pravé straně ve směru staničení je komunikace lemována 

betonovým obrubníkem BO 15/15 s fází 5 cm. Levá strana bude lemována betonovým obrubníkem 

BO 15/25 s nášlapem 8 cm. 

Sjezdy k soukromým nemovitostem jsou řešeny přibližně ve stávajících šířkách. Stávající sjezdy k 

domům č. p. 9, 275, 6 a 262 nejsou součástí projektové dokumentace. Pouze u sjezdu u domů č. p. 6 a 

262 bude proveden varovný pás v šířce 0,4 m. 

Realizací stavebních úprav dojde k úpravě poloměrů nájezdových oblouků z důvodu zúžení jízdního 

pruhu na místní komunikaci a jejího zjednosměrnění. Sjezdy budou lemovány obrubníky BO 10/25, 

které budou zapuštěné. 

Chodníky budou rekonstruovány ve stávajícím stavu, Šířka komunikací pro pěší bude 1,80 m. Podél 

zástavby bude chodník oddělen nopovou folií a na vnější straně bude lemován zapuštěným betonovým 

obrubníkem BO 10/25. Chodníková plocha před místním hostincem bude při styku s komunikací 

lemována betonovými obrubníky BO 15/25 s fází 12 cm. 

Oprava povrchu komunikace spočívá v odstranění stávajících konstrukčních vrstev a ve vybudování 

nového asfaltobetonového krytu ve stávajícím směrovém a šířkovém vedení. Výškové vedení se bude 

měnit minimálně a to z důvodu lepšího odvedení srážkových vod a napojení na vjezdy. 

Vozovka vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu. Oprava povrchu komunikace spočívá v 

odstranění stávajících konstrukčních vrstev a ve vybudování nového asfaltobetonového krytu. 

Rekonstrukce komunikace z asfaltového povrchu je navržena v následující konstrukci: komunikace - 

asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm, sjezdy - zámková dlažba 80 mm, chodník a kontejnerové stání - 

zámková dlažba 60 mm.  

Předpokládaná doba realizace: 183 kalendářních dnů 

  

Dle zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby je aktualizovaný 

položkový rozpočet stavby v CÚ 2019 7.364,0 tis. Kč. K této částce je nutno zahrnout další náklady a 

to na zajištění výkonu koordinátora BOZP, náklady za autorský dozor, náklady na případnou změnu 

závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a náklady na dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v 

původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné. V tomto případě rozpočet nezahrnuje výše 

uvedené náklady.  


