
Pořadové číslo:  7/6 

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 15.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání veřejné zakázky 

na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k právnímu jednání dle bodu 1 

návrhu usnesení, 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 2018-2022 

Rada města Přerova svým usnesením ze dne 11.7.2019, č. 640/19/6/2019 podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

Odbor řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu.  

 

Odbor ekonomiky 

Zastupitelstvo města Přerova na svém jednání dne 22.08.2016 usnesením číslo 553/19/5/2016 

schválilo záměr spolufinancování stavebních a inženýrských objektů v rámci akce Silnice I/55 Přerov-

průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 22 161 tis. Kč včetně DPH s očekávanou realizací v 

letech 2018 až 2021. Následně bylo dohodnuto, že požadovaná částka bude postupně vyčleňována v 



rezervě rozpočtu tak, aby v roce 2020 mělo město k dispozici celou částku. V současné době již 

rezerva potřebný objem finančních prostředků obsahuje, a to v důsledku výrazně zlepšeného plnění 

daňových příjmů v roce 2018. 

  

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Stavba „ I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“ je jednou ze strategických dopravních priorit 

schválených Zastupitelstvem města Přerova. Je součástí zpracovaného generelu dopravy, je obsažena v 

územním plánu města Přerova, ve Strategickém plánu města Přerova. Jedná se o stavbu, která byla 

předmětem nespočetných jednání mezi městem Přerovem, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), 

Ministerstvem dopravy. Město Přerov zpracovávalo na tuto stavbu investiční záměry dle dohod s ŘSD 

a zajistilo zpracování dokumentace pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí. V současné 

chvíli ŘSD již provádí demolici dotčených objektů a v tomto roce chce zahájit výběrové řízení na 

zhotovitele. Vlastní zahájení stavby je plánováno na rok 2020 a ukončení v roce 2022. Konkrétní 

termíny budou sladěny dle postupu prací na akci silnice I/55 MUK s ČD Přerov-Předmostí. 

Odhadované náklady 152 mil Kč bez DPH. 

Výstavbou průtahu dojde k výraznému snížení objemu dopravy v centru města, což povede ke 

zlepšení plynulosti dopravy. Tento průtah také zajistí výrazný nárůst bezpečnosti provozu pro všechny 

účastníky silničního provozu.  

Stavba je nezbytně nutná pro převedení dopravy městské, regionální, a do dokončení dálnice D1 i 

tranzitní ve směru sever-jih. Po realizaci a zprovoznění posledního úseku dálnice D1, průtah I/55 

zůstane hlavní sběrnou komunikací Přerova. 

Z těchto důvodů doporučuje Odbor koncepce a strategického rozvoje schválit návrh usnesení v 

předloženém znění. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Název veřejné zakázky: I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa 

  

Předmět veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce s názvem „I/55 Přerov - průtah centrem, 

1.etapa“ pro Centrálního zadavatele a Pověřeného zadavatele 

  

Předpokládaná hodnota účasti statutárního města Přerova: 18.314.865,00 Kč bez DPH 

  

Odůvodnění účelnosti VZ: 

Účelem uzavření smlouvy o centrálním zadání je koordinace činností smluvních stran při přípravě a 

realizaci SO 122, SO 159, SO 711, SO 802, IO -01, IO – 02, IO – 03, IO – 04, IO – 05 až do jejich 

provedení, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot. Strany 

smlouvy tímto deklarují, že účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností. 

Stavební objekty SO 122, SO 159, SO 711, SO 802, IO -01, IO – 02, IO – 03, IO – 04, IO – 05 budou 

realizovány uchazečem vybraným v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jako veřejná 

zakázka na stavební práce – otevřené zadávací řízení. 

  

  

Informace o způsobu zadání VZ: 

Veřejnou zakázku na stavební práce je, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „zákon“), nutno realizovat formou zadání veřejné zakázky. Podle § 2 odst. 3 zákona je 

zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. 

  

Jako centrální zadavatel v tomto případě vystupuje společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 



Olomouc.  

  

  

  

Informace o způsobu financování a finančním krytí veřejné zakázky 

  

Zastupitelstvo Statutárního města Přerova na svém 19. zasedání dne 22. 8. 2016 usnesením č. 

553/19/5/2016 Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr spolufinancování schválilo záměr 

spolufinancování stavebních a inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v 

rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 22,161 mil. Kč vč. 

DPH, s předpokládanou realizací v letech 2018 až 2021. 

  

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouva o centralizovaném zadání veřejné zakázky 

Příloha č. 2 Přehled dopravních staveb  

 

 


