
Pořadové číslo:  16/7 

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 26.11.2020 

Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 12. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do roku 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí Přehled zrealizovaných akcí nad 500 tis. Kč v roce 2020 

 

2 bere na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 500 tis. Kč z roku 2020 do roku 2021 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Předkládaný materiál byl projednán v Radě města Přerova konané dne 5.11.2020. Rada města podává 

návrh Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 

2020 a Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2020 do roku 2021. 

 

Důvodová zpráva: 

1. Realizované investiční akce nad 500 tis. Kč v roce 2020 

  
Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic komplexně zabezpečuje investorskou činnost při 

provádění staveb města, a to od předání staveniště zhotoviteli až po předání stavby budoucímu 

uživateli  

a předání podkladů pro vyvedení z nedokončených akcí nad 500 tis. Kč. Investiční akce nad 2.000,0 

tis. Kč jsou realizovány Odborem řízení projektů a investic na základě uzavřených smluv o dílo. Na 

každou akci bylo oddělením PZD provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel investiční akce a 

uzavřena smlouva  

o dílo. Odbor řízení projektů a investic v roce 2020 zrealizoval, případně zahájil realizaci schválených 



investičních akcí. Seznam zrealizovaných, nebo zahájených investičních akcí je přílohou předlohy.  

  

Číslo akce 0210429 

Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, Žeravice 
Předpokládaná hodnota VZ: 7.552.075,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 6.793.751,32 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 1.241.171,95 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 8.034.923,27 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 8.262.008,35 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 30.9.2019 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace byla rekonstrukce mostu přes Olešnici. Most se nachází na místní komunikaci – 

ulice Pod Lesem. 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 je upravena i navazující komunikace v nejnutnějším rozsahu 

pro plynulé výškové napojení. Komunikace bude provedena v živičném povrchu. Komunikace je 

provedena v živičném povrchu. Vzhledem k charakteru stavby a nemožnosti provádění po polovinách 

stavba probíhala za úplného vyloučení provozu na mostě. Objízdná komunikace byla 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 byl most podepřen v líci 

opěr ocelovým nosníkem profilu I 400 uloženým na panelové rovnanině. Provizorní trasa byla určena 

pro osobní dopravu. Doprava byla řízena semafory. Stavba byla zkolaudována a předána na odbor 

MAJ. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši  

8.262.008,35 Kč. 

  

Číslo akce 0210163 

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U Parku, Lověšice 
Předpokládaná hodnota VZ: 6.085.690,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 4.303.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 173.928,36 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 4.476.928,36 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 5.423.343,31 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:2.3.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace byla rekonstrukce místní komunikace, přilehlých sjezdů, chodníků a 

kontejnerového stání v ulici U Parku v Lověšicích. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající živičná 

vozovka, která je lemována obrubníky, sjezdy k soukromým nemovitostem a komunikace pro pěší. Po 

levém okraji komunikace se nachází prostor parku s kapličkou. Vozovka vykazuje značné poruchy a 

nerovnosti povrchu. Oprava povrchu komunikace spočívá v odstranění stávajících konstrukčních 

vrstev a ve vybudování nového asfaltobetonového krytu ve stávajícím směrovém a šířkovém vedení. 

Rekonstrukce komunikace je navržena v následující konstrukci: komunikace-asfaltový beton tl. 40 

mm, sjezdy-zámková dlažba 80 mm, chodník  

a kontejnerové stání-zámková dlažba 60 mm. Realizace byla ukončena v červenci 2020. Čerpání 

rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 5.423.343,31 Kč. 

  

Číslo akce 0210458  

Demolice objektu Kojetínská 1831 – přecházející akce z roku 2018 (stavebně dokončena 2018) 
Předpokládaná hodnota VZ:  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2018 

Ukončeno k datu 30.6.2020: ano 

Demolice objektu Kojetínská 1831 byla přecházející zakázka z roku 2018. Předmětem zakázky byla 



demolice neobydlené zděné třípatrové stavby č.p. 1831 v ul. Kojetínská v Přerově. Na 

spolufinancování demolice bytového domu byl využít 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. Demolice byla dokončena v roce 2018 a v rozpočtu roku 2020 máme finanční 

prostředky na pokrytí nákladů spojených s přeložkou podzemní sítě ČEZ Distribuce. Čerpání k 31.10. 

je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0240531 

Rekonstrukce mostního objektu na ul. Skopalova  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.954.641,10 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.321.218,85 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.321.218,85 Kč bez DPH  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.130.210,87 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace je rekonstrukce stávajícího mostního objektu přes potok Strhanec sloužící k 

propojení ul. Skopalova a ul. Na Hrázi. Stavební úpravy stávajícího mostního objektu délky 

přemostění 3,92m a šířky 4,53m spočívající ve vyčištění mostního otvoru i navazujících úseků koryta 

potoka od bahnitých nánosů  

a náletových dřevin, provizorním převedení potoka pomocí dvou rour DN600 mm a zemních hrázek, 

demontáži stávajícího ocelového zábradlí, vybourání stávajících staticky narušených říms mostu, 

odstranění stávajících vrstev komunikace na mostě včetně nosné konstrukce, vybourání betonových 

opěr, zřízení ŽB pilot délky 6m, vybetonování ŽB úložných prahů, odvodnění rubu opěr, 

vybetonování nové nosné mostní ŽB desky, zřízení nových ŽB říms, položení nových konstrukčních 

vrstev vozovky, osazení ocelového zábradlí se svislou výplní vč. PÚ, ošetření a dotěsnění spár v místě 

napojení staré a nové komunikace. Součástí akce je i provedení přeložky kanalizace v délce 23,3m DN 

500 v místní komunikaci a přes koryto vodního toku překopem za převedení toku a zajištění 

provizorního převedení splaškových vod. Stavba byla k 31.10.2020 dokončena. Čerpání k 31.10. je ve 

výši 2.130.210,87 Kč.  

  

Číslo akce 0210387  

Stavební úpravy kina Hvězda – rekonstrukce a zateplení střechy 
Předpokládaná hodnota VZ: 9.385.173,94 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 6.944.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: - 212.760,87 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 6.731.239,13 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 8.366.043,06 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 10.3.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem akce je realizace stavebních úprav (zateplení střechy a výměna střešní krytiny) na objektu  

v ulici Čechova 243/49 (Kino Hvězda) v Přerově. Nad provozní částí je střecha plochá, nad kinosálem 

je střecha tvořená kopulí. U střechy nad kinosálem došlo k odstranění stávajících vrstev střešní 

konstrukce až na nosnou stropní konstrukci. Stropní konstrukce byla poté očištěna a vyrovnána a poté 

nanesena asfaltová penetrační emulze. Na takto připravený povrch byl bodově nataven asfaltový pás. 

Na asfaltový pás byly položeny spádové desky tepelné izolace z minerálních vláken. Následně byla 

provedena nová střešní krytina z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Celá skladba je mechanicky 

kotvena do železobetonové stropní konstrukce. U střechy nad provozními místnostmi došlo k 

odstranění stávajících vlhkých vrstev až po původní souvrství oxidovaných asfaltových pásů. Stávající 

souvrství asfaltových pásů bude sloužit jako parotěsnící vrstva. Povrch asfaltového pásu byl očištěn a 

vysušen. Boule, vrásy a nerovnosti byly prořezány a přetaveny přířezem asfaltového pásu s 

nenasákavou vložkou. Pomocí asfaltových pásů s nenasákavou vložkou byly vyrovnány i prohlubně 

pro zajištění plynulého odtoku vody. Poté proběhlo mechanické kotvení stávající skladby pomocí 

kotev do sypkých násypů. Na takto přikotvenou skladbu střechy byl bodově nataven asfaltový pás. Na 



asfaltový pás byly položeny spádové desky tepelné izolace z EPS. Následně byla provedena nová 

střešní krytina ze souvrství asfaltových pásů. V rámci oprav a úprav střešní krytiny na střeše Kina 

Hvězda bylo třeba (s ohledem na tloušťku nových tepelných izolací) výškově přemístit, resp. zvednout 

i VZT zařízení v dosahu úprav. Akce je ukončena. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

8.366.043,06 Kč.  

  

Číslo akce 0210577 

Venkovní zastínění oken ZŠ Předmostí, Hranická 14 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.465.482,21 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.998.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne   

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.998.000,00 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.417.580,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace je zastínění okenních otvorů Základní školy Předmostí, Hranická 14, venkovními 

žaluziemi. Žaluzie jsou v provedení s AL lamelami ve tvaru „Z“ šířky 90 mm. Na spodní straně lamel 

je požadováno těsnění, které snižuje hlučnost při dovírání lamel a při nárazech větru. Lamely jsou 

vedeny  

v hliníkových vodících lištách, které jsou taktéž vybaveny těsněním na vnitřní straně. Horní profil 

společně s balem lamel je skrytý krycím plechem. Montáž žaluzií je provedena do okenních otvorů. 

Plášť budovy je tvořen skeletem typu MS-OB s výplní z keramického zdiva, je dodatečně zateplen 

KZS, tl. TI v ostěních  

a nadpražích je max. 40 mm. Stahování a vytahování žaluzií bude prováděno pomocí elektrického 

pohonu. Žaluzie jsou opatřeny větrným čidlem, které při překročení nastavené rychlosti větru vytáhne 

žaluzie do horní koncové polohy. Ovládání žaluzií bude v režimu samostatně, sdruženě v dané 

místnosti na vypínač  

a centrálně větrným senzorem pro všechny patra daného objektu. Součástí předmětu plnění je i 

provedení elektroinstalačních prací pro napojení a zajištění ovládání nových žaluzií. Barevné řešení 

zastínění – barva lamel světlá šedá nebo metalická šedá, krycí plechy barva tmavá šedá, barvy 

standard dle vzorníku RAL. Před dodávkou zastínění dodavatel předložil barevné vzorky k 

odsouhlasení. V současné době je akce dokončena. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

2.417.580,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210363  

Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská – přecházející akce z roku 2018 (stavebně 

dokončena 2018) 
Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská je přecházející akce z roku 2018. Předmětem 

realizace byla výstavba nových mostních objektů včetně realizace souvisejících stavebních úprav 

přístupových komunikací k mostním objektům. Stavba byla zahájena a dokončena v loňském roce, 

zkolaudována  

a předána do užívání. Ve výdajovém rozpočtu akce máme blokovány finanční prostředky na úhradu 

nákladů přeložek podzemních sítí NNk a VNk, kde byly hrazeny je zálohy na realizaci přeložek. 

Čerpání rozpočtu akce k 30.10. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210430  

Optické propojení metropolitní sítě s novostavbou požární stanice v Přerově  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.408.721,48 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.273.953,49 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.273.953,49 Kč bez DPH  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 1.541.483,72 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 30.3.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace bylo napojení novostavby požární stanice v Přerově na ulici 9. května na 



metropolitní optickou síť města Přerova. Napojení bylo provedeno optickým kabelem uloženým do 

HDPE optické trubky v podzemní trase. V souběhu je uložena rezervní trubka HDPE 40 mm. Průběh 

trasy a schéma zapojení trubek, kabelů a jednotlivých komponentů je patrné z dokumentace, výkresů 

situací, dispozic nové HZS  

a jednotlivých schémat. Akce byla dokončena v 7/2020. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

1.541.483,72 Kč.  

  

Číslo akce 0210469  

Demolice objektu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov 
Předpokládaná hodnota VZ: 19.592.625,30 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 18.949.769,63 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 2.336.126,90 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 21.285.896,53 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 17.250.682,08 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 28.8.2019 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem zakázky byla demolice bytového domu bývalé ubytovny. Jednalo se o vícepodlažní 

panelovou stavbu s 1 podzemním a 9 nadzemními podlažími. Objekt byl celoplošně podsklepený. 

Vzhledem k těsnému sousedství objektu č.p.1571 se muselo postupovat s demolicí zvlášť obezřetně 

vzhledem k bezprostředně sousedícím oknům obydleného domu. Demolice byla navržena postupným 

rozebíráním. Demolice se týká pouze nadzemních částí objektů, přibližně 400mm pod úroveň terénu. 

Ostatní části spodní stavby byly ponechány. Sklepní prostory byly zasypány staveništním recyklátem 

hutněným po vrstvách. Na závěr byl prostor po zdemolovaném objektu srovnán do úrovně okolního 

terénu. Veškerý demolovaný materiál byl přímo na staveništi tříděn a následně odvezen na skládky k 

tomu určené. Před demolicí objektu byly provedeny přeložky inženýrských sítí a odpojení zásobování 

objektu teplem. Po provedení všech potřebných činností pro demolici objektu bylo provedeno 

zateplení budovy s č.p.1571 v místě předchozího styku budov. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve 

výši 17.250.682,08 Kč. 

  

Číslo akce 0210522  

Rekonstrukce výtahu Bratrská 34  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.240.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 793.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 793.000,00 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 191.906,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: červenec 2019 

Ukončeno k datu 30.10.2020: ANO 

Předmětem akce byla rekonstrukce výtahu v budově MMPr, spočívající ve výměně výtahu a provedení 

všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo 

zahrnující zhotovení kompletní projektové dokumentace a technické dokumentace výtahu, dodávku 

výtahu, provedení souvisejících stavebních prací umožňujících demontáž, montáž, řádný́ a bezchybný́ 

provoz výtahu. Součástí díla bylo také provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a 

zařízení tvořících předmět díla, vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 

provozování díla, zaškolení obsluh výtahu. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 191.906,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210400  

Rekonstrukce VO v ul. Bratrská a Čapky Drahlovského v Přerově 
Předpokládaná hodnota VZ: 1.233.747,50 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.100.729,74 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.100.729,74 Kč bez DPH  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 1.331.882,99 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 1.6.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 



Předmětem realizace akce je modernizace veřejného osvětlení ve stávajícím rozsahu pro zajištění 

osvětlení za snížené viditelnosti v místní části ulic Bratrská z důvodu poruchovosti stávajících 

zemních kabelů. Trasa podzemního vedení byla využita stávající. Byly použity žárově zinkované 

stožáry 5 m a 10 m s výložníkem 1,5 (2)m se svítidlem LED dle výpočtu osvětlení. Ve volném terénu, 

chodníku a v nájezdech byl kabel uložen v kabelové rýze v mechanicky odolné chráničce se zpětným 

zásypem s výstražnou folií. Přechody přes komunikace byly vedeny v překopu v chráničce DN 80. 

Celkem bylo zrekonstruováno 14 stožárů veřejného osvětlení, svítidla byla navržena LED dle 

světelného výpočtu. V současné době jsou stavební práce dokončeny. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. 

je ve výši 1.331.882,99 Kč. 

  

Číslo akce 0210557  

Komunikační centrum-zámek 
Předpokládaná hodnota VZ: 1.074.000,00 tis. Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD: 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 1.195.252,51 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 17.3.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem plnění byly dodávky nezbytné pro vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky 

Muzea Komenského v Přerově, p.o. v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov, který je nemovitou 

kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Úpravami byl dotčen 

prostor pokladny  

a respiria, prostor před pokladnou a ve vstupním průjezdu. V prostoru pokladny a respiria byla 

provedena změna dispozičního řešení, prostory budoucího komunikačního centra byly vybaveny 

atypovým a typovým nábytkem, včetně montáže a instalace, dle designérského návrhu. Podrobnou 

specifikaci a technické podmínky stanovil designérský návrh. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve 

výši 1.195.252,51 Kč. 

  

Číslo akce 0210414  

Protipožární zabezpečení Městského domu v Přerově 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.338.372,25 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.326.313,26 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.430.934,42 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 15.6.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem projektu je protipožárního zabezpečení MD v Přerově obsahující výměnu protipožárních 

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

jehož funkcí je přetlak umístěný na únikové cestě -schodiště 1-4NP. V současnosti jde ventilátor 

napájen pouze z rozvaděče RPV, připojeným  

z rozvaděče pro infocentrum RO. Druhý přívod z rozvaděče RZ v budově MD TGM č.p. 8 byl 

odpojen.  

Z tohoto důvodu je předmětem projektu i připojení ventilátoru na záložní zdroj s vlastním 

akumulátorem, speciálně konstruovaným pro daný účel, umístěný mimo požární úsek CHÚC v 1PP. V 

rámci projektu nového požárně bezpečnostního řešení jsou předmětem akce tyto elektromontáže: 

instalace záložního zdroje, úprava rozvaděče RPV, dozbrojení rozvaděče RH, nové připojení stávající 

požární centrály, kabeláž pro silnoproudé rozvody do 1kV. V současné době probíhají stavební práce. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 2.430.934,42 Kč.   

Číslo akce 0210375  

Rekonstrukce opěrné zídky na nábř. R. Lukaštíka 



Předpokládaná hodnota VZ: 2.644.305,36 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.592.854,94 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 476.120,13 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: srpen 2020  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je rekonstrukce chodníku podél nábřežní zdi v délce cca 130 bm vč. demolice 

stávající opěrné zídky a její náhrada za opěrnou zídku novou. Nová zídka je založena na základových 

pasech  

a odvodněna za rubem zídky. Svislá stěna opěrné zídky bude tvořena z tvárnic ZB, ukončených na 

koruně pohledovým prefabrikovaným prvkem tvaru L. Stávající konstrukce chodníku bude odstraněna 

a nahrazena novým chodníkem vč. nové konstrukční vrstvy, z betonové zámkové dlažby s přídlažbami 

z drobných ŽK. V rámci stavby dojde k rozšíření stávajícího VO a zabudování osvětlovacích těles do 

konstrukce opěrné zídky. Za patou opěrné zídky budou provedeny terénní úpravy ploch vč. provedení 

výsadeb trvalek do štěrkových záhonů. V současné době probíhají stavební práce dle PD. Čerpání 

rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 476.120,13 Kč. 

  

Číslo akce 0210357  

Regenerace panelového sídliště Předmostí-13. etapa 
Předpokládaná hodnota VZ: 13.218.920,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 13.344.681,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ano - 1.414.88 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 11.235.834,16 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 11/2019 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem zakázky je realizace projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. 

Teličkova 1–6) dle projektové dokumentace spočívající v realizaci stavebních úprav místních 

komunikací  

v oblasti ulic Teličkova a Tyršova a Kotkova. Na stávajícím parkovišti Teličkova 1 a 2 byla provedena 

výměna obrusné vrstvy, silničních obrubníků a oprava trhlin ve vozovce. U cyklostezky v ulici 

Hranická  

v blízkosti zastávky MHD “Dům služeb” je navrženo veřejné servisní místo pro cyklisty a na ulici 

Tyršova byly provedeny stavební úpravy vozovky, parkovacích stání a chodníků. Stavební úpravy v 

ulici Kotkova spočívají pouze ve stavebních úpravách chodníků. Obrusná vrstva komunikace pro 

motorová vozidla je navržena z asfaltobetonu, chodníky ze zámkové dlažby. Kromě odstranění 

dopravních a jiných nedostatků  

v území projekt řeší i modernizaci veřejného osvětlení, vybudování komunitních zahrádek, 

vybudování hřiště pro parkour a fitness a dále obnovu zeleně v lokalitě. Hřiště pro fitness a parkour je 

projektováno na stávající nevyužívané asfaltobetonové ploše, kde na jedné polovině budou osazeny 

prvky pro fitness a na druhé prvky pro parkour. Na realizaci byla získána dotaci ze Státního fondu 

rozvoje bydlení na Regeneraci veřejných prostranství na sídlištích ve výši 6.000,00 tis. Kč. Čerpání 

rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 11.235.834,16 Kč. 

  

Číslo akce 0210602 

Odstranění balkonů, úprava fasády, včetně zateplení, Kopaniny 8,10,12,14 
Předpokládaná hodnota VZ: 4.770.280,34 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.796.620,92 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ano 17.945,27 Kč bez DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 1.043.758,99 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 08/2020  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

  



Předmětem zakázky jsou stavební úpravy domu Kopaniny 8-14 v Přerově. Dům má 5 nadzemních 

podlaží, 1-4. NP je typový panelový dům systému T-06B, 5. NP je dodatečná střešní nástavba objektu 

s obvodovými stěnami z pórobetonových tvárnic s přestřešením sedlovou střechou. Stavební úpravy 

spočívají v provedení zateplení severního průčelí objektu kontaktním zateplovacím systémem. V 

rámci úprav dojde také k výměně okapového chodníku v řešené části a stavebním úpravám stávajících 

schodišťových lodžií, které budou zrušeny a nahrazeny vyzděním v líci fasády s dodáním prosvětlení 

vč. prací souvisejících. V současné době probíhají stavební práce. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve 

výši 1.043.758,99 Kč. 

  

Číslo akce 0210514 

Rekonstrukce střechy zimního stadionu 
Předpokládaná hodnota VZ: 6.462.175,31 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 4.795.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 1.911.541,18 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 08/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace jsou stavební úpravy střechy na objektu Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov p. 

č. 5307/208, k. ú. Přerov. Jedná se o zateplení střechy a výměnu souvrství střešního pláště. Nad 

budovou střechy hotelu zimního stadionu je střecha plochá. Svislé nosné konstrukce objektu i nosná 

konstrukce střechy jsou železobetonové. Dojde k odstranění všech stávajících vrstev střešní 

konstrukce až na nosnou stropní konstrukci. Stropní konstrukce bude očištěna a vyrovnána a poté 

nanesena asfaltová penetrační emulze. Na takto připravený povrch bude bodově nataven asfaltový pás. 

Na asfaltový pás budou položeny desky tepelné izolace včetně spádové tepelné izolace. Následně bude 

provedena nová střešní krytina z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Část skladby bude 

mechanicky kotvena do železobetonové stropní konstrukce. V rámci stavebních úprav střechy bude 

provedena i výměna tepelné izolace a podepření stávajícího potrubí rekuperační jednotky. Stávající 

jímací soustava bude v plné míře demontována. Po zateplení střechy bude provedena nová jímací 

soustava. V současné době probíhají stavební práce. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

1.911.541,18 Kč. 

  

Číslo akce 0210609 

Redigitalizace kina Hvězda 
Předpokládaná hodnota VZ: 3.165.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.981.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 10/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je dodávka a montáž zařízení pro proces obnovení digitálního kina podle 

standardu DCI do kina Hvězda v Přerově. Zahrnuje i realizaci veškerých technických a organizačních 

opatření nutných k zajištění průběhu montáže a souvisejících prací a celé zakázky – zejména 

přechodná technická bezpečnostní opatření a dodávky energií. Součástí dodávky je zejména dodávka 

nového DCI RGB 4K laserového projektoru, nového DCI 4K kino serveru s velkou kapacitou uložiště 

a moderního 3D systému na bázi polarizace světla s jednorázovými brýlemi nevyžadujícími náročný 

provoz a údržbu. Nutnou součástí dodávky 3D systému je výměna projekčního plátna z důvodu 

kompatibility s 3D systémem. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210616 

Oprava podlah - 2 poschodí, ZŚ Přerov, Velká Dlážka 5  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.890.578,01 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.629.480,87 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: ano 137.366,48 Kč bez DPH 



Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 1.766.847,35 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.234.312,41 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem realizace byla výměna keramických podlah v 1 a 2. NP ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5. V 

rámci výměny došlo k demontáži stávajících keramických dlaždic včetně keramických soklů, 

vybourání stávající skladby podlahy až na nosnou konstrukci, vložení tepelné izolace z EPS, zhotovení 

samonivelačního potěru a provedení montáže nové velkoformátové keramické dlažby rozměru 30x60 

cm včetně montáže nových keramických soklů vč. prací souvisejících. V rámci provádění prací došlo i 

k demontážím a zpětným montážím otopných těles, oddělovacích stěn, výměně dveřních prahů, 

drobným stavebním úpravám spočívajících v montáži SDK příček a k výmalbě chodeb školy. Čerpání 

rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 2.234.312,41 Kč. 

  

Číslo akce 0210631 

Stavební úpravy cyklostezky Újezdec 
Předpokládaná hodnota VZ: 450.413,22 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 439.184,84 Kč bez DPH  

Dodatek k SoD: ne  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 10/2020 

Ukončeno k datu 30.10.2020: ne 

V souvislosti s realizací Optického propojení Metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární 

stanice v Přerově byla trasa optického kabelu vedena v zeleném pásu a po stávající cyklostezky v 

souběhu s kabely veřejného osvětlení podél cyklostezky. V trase cyklostezky v rozsahu cca 100 m 

bylo v minulosti provedeny opravy překopů a montážních jam do asfaltobetonového krytu 

cyklostezky. Mimo tyto zásahy do obrusné  

a konstrukční vrstvy cyklostezky, vykazuje komunikace téměř po celé trase zborcení chodníkových 

obrub oddělující cyklostezku od zeleného pásu a deformaci asfaltového povrchu projevující se 

značným poklesem nivelety. V rámci dokončovacích prací byla projednána s majetkovým správcem 

možnost opravy části cyklostezky v celém šířkovém profilu. Provedené stavební práce spočívaly v 

odstranění obrusné vrstvy krytu cyklostezky, odstranění propadlých obrubníků, sanování a pokládce 

nové konstrukční vrstvy  

v deformované zóně a v pokládce finálního asfaltobetonového krytu cyklostezky. Čerpání rozpočtu 

akce  

k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210000  

DPS Trávník 1, Přerov energetická opatření (přecházející akce 2018)  
Celkové realizační náklady k datu 30.10.2020: 9 997,14 Kč vč. DPH 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ANO 

Předmětem akce byla realizace energetických opatření domu s pečovatelskou službou Trávník 741/1  

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

z expando-keramzitového betonu, výměnu klempířských prvků a rozšíření lodžií. Doplňkovým 

předmětem projektu je revitalizace lodžií a zimních zahrad, vstupního přístřešku a nové provedení 

zpevněných ploch  

v zahradě v původní niveletě a rovněž výměna plotu. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

9.997,14 Kč se týká finančního vypořádání minulých let. 

  

Z uvedeného přehledu vyplývá, že z rozpočtem krytých investičních Akcí nad 500 tis. Kč (ORJ 021  

a ORJ 024 ) je k 31.10. 2020 18 akcí zrealizovaných, a 24 akcí přechází do roku 2021.  
  

2. Přecházející investiční akce nad 500. tis. Kč (ORJ 21) 

  
Nevyčerpané finanční prostředky k datu 31.10. z investičních akcí z rozpočtu roku 2020 převáděné do 

rozpočtu roku 2021 ve výši 270,69 mil. Kč. Seznam přecházejících investičních akcí je přílohou 



předlohy.  

  

Číslo akce 0210575  

Most Př-Žeravice-M02, U Stadionu 
Předpokládaná hodnota VZ: 5 446 624,00 Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 64.178,40 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Stavební úpravy stávajícího mostního objektu délky přemostění 10.9 m, šířky 4,9 m, spočívající ve 

vyčištění mostního otvoru i navazujících úseků koryta potoka od bahnitých nánosů a náletových 

dřevin, doplnění zpevnění dna i břehů potoka kamennou dlažbou v mostním otvoru, zpevnění obou 

břehů potoka od nově vybudovaných prahů lomovým kamenem vč. prací souvisejících, demontáži 

stávajícího ocelového zábradlí, vybourání stávajících staticky narušených říms mostu, odstranění 

stávajících vrstev asfaltové komunikace na mostě včetně odbourání spádové vrstvy betonu až po horní 

povrch železobetonové mostovky, odstranění stávajících prefabrikovaných nosníků postupným 

podélným rozřezáním, ubourání kamenné opěry  

u pravobřežní opěry, odbourání celé levobřežní opěry, vybudování nové levobřežní opěry, sanace 

stávající pravobřežní opěry, odvodnění rubu opěr vložením trubek PVC, vybetonování nových 

úložných železobetonových prahů, osazení nové nosné ocelové konstrukce, vybetonování nosné 

mostovky, betonáži nových železobetonových říms průřezu, položení nových konstrukčních vrstev 

vozovky, osazení nového ocelového zábradlí, dotěsnění dilatačních spár. Na základě usnesení RM č. 

1429/38/3/2020 z 28.5.2020 bylo výběrové řízení na VZMR zrušeno. Realizace akce byla na základě 

rozhodnutí vedení města odložena v důsledku COVID-19. Čerpání rozpočtu akce k 30.6. je ve výši 

64.178,40 Kč. 

  

Číslo akce 0210559  

Demolice a výstavba nového propustku ev.č. Př/Pop-P1, Popovice 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.148.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace bude demolice a výstavba nového propustku ev. č. Př/Pop-P1 v Popovicích přes 

komunikaci ul. Kočíře. Projektovou dokumentaci na realizaci nového propustku zajišťuje odbor 

majetku  

a projektová dokumentace se stavebním povolením není dokončena. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je 

ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210587  

Úprava křižovatky ul. Dluhonská 
Předpokládaná hodnota VZ: 1.074.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: ne 

Předmětem budoucí realizace bude úprava křižovatky ul. Dluhonská. Projektovou přípravu zajišťuje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje. Jedná se o akci ŘSD s finanční spoluúčastí města na realizaci 

chodníků. ŘSD řeší majetkové vztahy k pozemkům. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 

Kč. 



  

Číslo akce 0240540 

Lávka u pečovatelského domu, ul. Osmek 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.064.825,11 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.425.335,14 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 03/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je oprava stávající lávky ev. č. Př-L/S04, která slouží pro pěší provoz. Nosnou 

konstrukci mostu tvoří 2 ocelové příhradové nosníky. Mostovka je z ocelových roštů tl. 35 mm, které 

jsou uložené na spodních pásech hlavních nosníků. Stávající nosná konstrukce přidružené rampy tvoří 

2 ks ocelových válcových nosníků U 180 mm v os. vzdálenosti 1 250 mm. Mostovka rampy je tvořena 

na rampě, podestě i na schodech z prefabrikátů. Stávající konstrukce rampy a schodiště bude 

odstraněna a bude nahrazena novou bezbariérovou rampou, která bude založena na plošném základu, z 

kterého budou vystupovat opěrné zdi tl. 300 mm, na nichž bude vybetonována římsa. Základ rampy 

bude izolován proti vodě. Do římsy bude kotveno nové zábradlí. Pochozí konstrukci rampy bude tvořit 

zámková dlažba, v místě podesty v napojení na konstrukci mostu bude podlaha tvořena ocelovým 

roštem. V okolí rampy budou provedeny terénní úpravy, úprava přístupové komunikace a přeložení 

stožáru veřejného osvětlení. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210586 

Rozšíření stezky, okružní křižovatka ul. Lipnická 
Předpokládaná hodnota VZ: 1.652.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace této akce bude rozšíření stezky v okružní křižovatce u Lidlu napojující se na 

cyklostezku Velká Dlážka v Přerově. Projekčně zajišťuje ŘSD. Jedná se o akci ŘSD s finanční 

spoluúčastí města na realizaci cyklostezky. Čerpání k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210560 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27 
Předpokládaná hodnota VZ: 21.350.041,06 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 21.110.467,91 Kč bez DPH  

Dodatek k SoD: ano 316.845,09 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.314.876.19 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je celková rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v objektu ZŠ Trávník. Stavba 

neovlivní žádným způsobem vzhled objektu. V rámci stavby dochází k výstavbě 2 nových místností 

pro slaboproudé rozvaděče a rekonstrukci silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace včetně osvětlení. 

Základní škola Přerov, Trávník 27 byla kolaudována a uvedena do provozu v roce 1977. Stávající 

rozvody elektroinstalace jsou původní, tedy více než 40 let staré a již neunesou současné nároky na 

připojení moderních technických zařízení. Zpráva revizního technika upozorňuje, že stará 

elektroinstalace již nevyhovuje stávajícím platným předpisům a legislativě a může být příčinou vzniku 

škod na majetku školy. Osvětlení v učebnách je často pod hranicí osvětlenosti dle platných požadavků 

na školské budovy a může vést k poškození zdraví žáků a pedagogů. Množství poruch se stále zvyšuje 

a škola má opodstatněné obavy z výpadku elektrické energie většího rozsahu, který by mohl zásadně 

omezit každodenní provoz školy a tím i proces výuky. Čerpání k 30.6. je ve výši 2.314.876.19 Kč. 



  

Číslo akce 0210452  

Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka 
Předpokládaná hodnota VZ: 1.400.385,13 Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace bude rekonstrukce chodníku v ulici U Rybníka. V rámci realizace bude stávající 

chodník změněn na společnou stezku pro cyklisty a chodce. Chodníky jsou z hlediska kvality povrchu 

ve stavu nevyhovujícím bezpečnému provozu chodců. Obsahem objektu je nový návrh konstrukce 

chodníku,  

s úpravou pro osoby se sníženou možností pohybu a umožnění bezbariérového využívání chodníku. 

Chodníky budou ponechány ve stávajícím směrovém vedení, případně s malou korekcí ve směrovém  

a šířkovém uspořádání. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu, ve sklonech kopírující 

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

kalendářních dnů. Z důvodu realizace zateplení a opravy fasády BD v letošním roce bude realizace 

zahájena po dokončení zateplení BD. Realizace akce byla na základě rozhodnutí vedení města 

odložena v důsledku COVID-19. Čerpání k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210516  

Zateplení objektu, Jižní čtvrť I/21-24 
Předpokládaná hodnota VZ: 10.020.320,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 10.004.303,12 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD: 96.922,17 Kč bez DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 10.101.225,29 Kč bez DPH 

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 4.271.620,34 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 7.6.2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je zateplení a statické sepnutí objektu bytového domu č.p. 2512, 2511, 2510 a 

2509  

v Přerově. V rámci objektu bude provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště budovy. 

Zateplení zdí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z 

fasádních desek EPS 70 F tl. 140 mm s povrchovou úpravou minerální omítkoviny. Na mezipatrovou 

římsu budou použity desky v tl. 60 mm s vyspádováním 5%. Na soklové zdivo a zdivo pod terénem 

budou použity desky XPS tl. 140 mm  

s vaflovitým povrchem pro omítky. V suterénních prostorách bude provedena výměna výplní otvorů. 

Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za plastová okna s tepelně izolačním zasklením. 

Základový pas štítové stěny bude podepřen injekčními zavrtávacími kotvami R32 délky 3 m á 400 

mm. Hlavy pilot budou řádně ukotveny ve stávajícím základovém pasu. Okolí základového pasu bude 

odvodněno drenáží. Po obvodu budovy v každém nadzemním podlaží v úrovni stropů budou osazena a 

předepnuta ztužující lana. Podélná obvodová stěna u dvou schodišť v jižní části objektu se odklání 

vně. Pomocí výztuže Helifix bude stěna sešita s příčnými schodišťovými stěnami z prostoru schodišť á 

600 mm. V současné době probíhají stavební práce na bytovém domě s termínem dokončení 12/2020. 

Čerpání rozpočtu k 31.10. je ve výši 4.271.620,34 Kč. 

  

Číslo akce 0210503  

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 
Předpokládaná hodnota VZ: 11.970.927,42 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 9.982.232,98 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 4.030.422,28 Kč vč. DPH  



Datum zahájení: předpoklad 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je celková rekonstrukce školního hřiště v areálu Základní školy U Tenisu v 

Přerově. Celá stavba si nevyžádá podmiňující či vyvolané a související investice. Předmět plnění je 

rozdělen na následující stavební objekty: 

SO 01 – Sportoviště 

Objekt obsahuje sportovní plochy (hlavní víceúčelové hřiště, vedlejší volejbalové hřiště, atletickou 

dráhu  

a rozběh skoku do dálky) s dodávkou umělých povrchů se sportovním vybavením, mobiliářem, zpev. 

plochami, zázemím a záchytným oplocením. 

V rámci speciálních dodávek bude hřiště vybaveno sportovním vybavením tzn. sítě, pouzdra a sloupky 

pro tenis a volejbal (nohejbal), branky malé kopané vč. kotvení, koše streetbalu vč. kotvení a mobilní 

branky florbalu. 2 koše streetbalu budou osazeny s bezpečnostním obalením. U chodníků (zpevněných 

přístupových ploch) bude osazen základní mobiliář (lavičky bez opěradla, odpadkové koše stojany na 

kola  

a přístřešky na kola). Mobiliář bude kotven do bet. základů. 

SO 02 – Objekt zázemí 

Jedná se o trojici jednopodlažních nepodsklepených modulových kontejnerů s plochou střechou. 

Kontejnery budou umístěny v těsné blízkosti vedle sebe. Kontejner umístěný na západní straně bude 

sloužit jako WC pro ženy a imobilní. Prostřední kontejner bude sloužit jako WC pro muže. Kontejner 

umístěný na východní straně bude sloužit jako sklad správce hřiště. Fasádu objektů bude tvořit 

oplechování pozinkovaným profilovaným plechem nalakovaným v odstínu perlová bílá – RAL 1013. 

Vstupní dveře v ocelových zárubních budou z oboustranně pozinkovaného plechu v odstínu bílém – 

RAL 9010. Plastová okna s izolačním dvojsklem budou mít neprůhledné zasklení (mléčné sklo) s 

rámy v odstínu bílém – RAL 9010. Střešní krytinu bude tvořit pozinkovaný profilovaný plech v 

odstínu přírodním. V současné době probíhají stavební práce. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve 

výši 4.030.422,28 Kč.  

  

Číslo akce 0210591  

Výměna výtahů Osmek 5 a 7 
Předpokládaná hodnota VZ: 2.200.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.446.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: předpoklad 11/2020  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace je kompletní výměna výtahů v bytovém domě Osmek 5. a Osmek 7. v Přerově 

včetně záručního a pozáručního servisu. Staré výtahy budou kompletně demontovány a ekologicky 

zlikvidovány. Následně dojde k provedení veškerých stavebních – zámečnických a dalších prací 

souvisejících se zabudováním nových výtahů a jejich uvedením do provozu. Nutnost provedení 

veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich úspěšném provedení, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě, revizí apod. Budou předány návody na provoz a údržbu díla v českém 

jazyce, který budou zahrnovat manipulační a provozní řády včetně zaškolení obsluhy. Nově dodané 

výtahy budou splňovat požadavky ČSN EN 81-20/50. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 

Kč.  

  

Číslo akce 0210542  

Energetická opatření v budově č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání 
Předpokládaná hodnota VZ: 20.359.675,96 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 20.089.548,15 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 10.468.844,27 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2020 



Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve snížení energetické náročnosti budovy, tj.  

v provedení zateplení obálky objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů vč. prací souvisejících s 

těmito činnostmi. Bude provedena úprava vstupu do objektu a zřízen vstup do budovy pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Dále budou ubourány prvky a konstrukce spojující 

předmětný objekt se sousedícím objektem. V rámci bouracích prací souvisejících s výměnou výplní 

otvorů bude odstraněn lehký obvodový plášť budovy s obsahem azbestu. Objekt se nachází na nám. 

Přerovského povstání, na pozemku p.č. 2155/4 v k.ú. Přerov. V současné době probíhají stavební 

práce spojené se zateplení objektu  

a výměnou okenních a dveřních otvorů. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 10.468.844,27 Kč. 

  

Číslo akce 0210574  

Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD 
Předpokládaná hodnota VZ: 3.014.250,44 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: červenec 2021 

Ukončeno k datu 31.10.2020: ne 

Předmětem akce je oprava podlah spočívající zejména ve výměně parket ve velkém sále, malém sále  

a předsálí. Výměna podlah velkého sálu a předsálí je v původní niveletě, tedy v úrovni navazujících 

chodeb. Bezbariérový přístup je tak zachován. Podlaha malého sálu byla značně snížena oproti 

navazující kavárně  

a chodbě. Díky nové skladbě bude její horní úroveň zvýšena na přijatelnou úroveň pro bezbariérové 

překonání (max. 20 mm). 

Celkové bezbariérové řešení objektu se nemění. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0 ,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210346  

Sportovní areál Dluhonice 
Předpokládaná hodnota VZ: 6.280.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem této investiční akce bude realizace sportovního areálu v Dluhonicích. Projekčně a 

realizačně zajišťuje ŘSD se spoluúčastí města. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210590 

Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3 
Předpokládaná hodnota VZ: 9.061.803,90 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD: 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 03/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace jsou stavební úpravy, které zahrnují výměnu střešní krytiny, zateplení půdy, 

výměnu oken, vstupních dveří a zateplení fasády objektu a další související úpravy. Dotčený bytový 

dům má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a neobytné podkroví. Objekt je zastřešen 

valbovou střechou, hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov typu bačkora a stávající 

střešní krytina je plechová. Při rekonstrukci dojde k ošetření stávajícího krovu, případně výměny jeho 

poškozených částí, nová střešní konstrukce bude plechová, imitace tašky včetně doplňkových prvků 



(lávky, nášlapy, záchyty sněhu, atd. Dále zde bude provedeno zateplení půdy minerální vatou do 

dřevěného roštu, zateplení fasády minerální vatou tl. 160 mm (pod terénem XPS tl. 160 mm) a 

zateplení vnitřních prostor chodeb pomocí minerální vaty. Budou zde rovněž instalována nová 

plastová okna a vstupní i boční plastové dveře. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210256  

Mimoúrovňové křížení Předmostí – smíšená stezka 
Předpokládaná hodnota VZ: 5.930.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 5.930.000,00 Kč bez DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2019 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem projektu mimoúrovňového 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 

jako stavební objekt SO 121 cyklostezka. Stavební objekt stezky byl do projektové dokumentace 

zařazen nad rámec ministerstvem schváleného záměru projektu, na základě žádosti statutárního města 

Přerova z r. 2006 (zastoupeného tehdejším Odborem rozvoje). Na 24. zasedání zastupitelstva 7.9.2009 

byl schválen záměr financování s předpokládanou realizací 2012-2014 a na 7. zasedání zastupitelstva 

8.6. 2015 byl schválen záměr financování ve výši 5 930 000,-Kč bez DPH s předpokládanou realizací 

stavby 09/2017-10/2019. 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 Návrhu sítě cyklistických tras  

a cyklostezek v Přerově. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210349  

Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově 
Předpokládaná hodnota VZ: 27.052.097,83 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 2.500,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem realizace bude rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově a to 1. a 3. 

etapy. První etapa řeší rekonstrukci a interiérové úpravy obřadní síně a třetí bezprostředně navazující 

venkovní prostory. Stávající dispozice v obřadní síni zůstává zachována, budou provedeny jen drobné 

dispoziční úpravy. V exteriéru je řešen hlavní vstup do obřadní síně, ve vstupní hale je navržena 

renovace stávajícího schodiště, v obřadní síni je navrženo vybudování zděné příčky za katafalkem, 

boční okna v této nejzazší části síně jsou navržena k zazdění. Galerie smuteční síně bude přístupná po 

dvouramenném zavěšeném schodišti, bude zde navrhováno 4-5 lavic pro návštěvníky, ostatní prostor 

je určen pro stání. Monumentální šikmé plochy podhledu budou obloženy akustickým dřevěným 

podhledem. V části pro nejbližší pozůstalé jsou navrhovány jen interiérové úpravy se změnou 

místnosti posledního rozloučení s přemístěním místnosti řečníka. Katafalk je nově umístěn na podiu – 

stupni, který jasně vymezuje diskrétní prostor. Mosazné prvky v matně zlaté barvě evokují tradici a 

hodnoty předků a přitom dobře zapadají do moderního pojetí architektury síně. Interiér hal je 

navrhován novým nadčasovým sedacím nábytkem s textilním čalouněním barevně korespondujícím s 

pojetím interiéru. Venkovní úpravy řeší rekonstrukci navazujících zpevněných ploch a odvodnění u 

obřadní síně s cílem vytvořit důstojný prostor a okolí objektu obřadní síně. Prostor před hlavním 

vstupem a prostor před vstupem pro rodinu je v projektu navržen dlážděný šedou žulovou dlažbou 

velkého formátu. Nově je navrhováno zábradlí schodiště a krytí zídek žulovými deskami. Je 

naprojektována subtilní stavba zvonice. Mezi budovou obřadní síně a vstupem pro rodinné příslušníky 



je navržena úprava zeleně na meditační zenovou zahradu. Tato zahrada bude viditelná jak z exteriéru, 

tak  

z interiéru budovy. Další zenová zahrada je navržena v atriu uvnitř dispozice, pohledově se uplatňuje  

z interiéru budovy a to zejména z místnosti posledního rozloučení a při příchodu rodiny zesnulého na 

obřad spojovací chodbou. Výběrem zhotovitele byl pověřen externí administrátor. Realizace akce byla 

na základě rozhodnutí vedení města odložena v důsledku COVID-19. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. 

je ve výši  

2. 500,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210604 

Navýšení kapacity dotříďovací linky Přerov (EKO-KOM) 
Předpokládaná hodnota VZ: 8.873.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad v 2021 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Záměrem projektu je navýšení kapacity stávající třídicí linky o 405 tun odpadů za rok. Projekt řeší 

rekonfiguraci dotřiďovací linky za účelem možnosti separace dalších materiálů, zejména 

magnetických  

a nemagnetických kovů. V rámci projektu budou pořízeny komponenty na dotřiďovací linku a lis na 

separovaný odpad. Tento projekt navazuje na rozhodnutí města pro kompletní modernizaci v oblasti 

odpadů, spočívající ve vybudování nového systému sběru komunálních odpadů (či odpadům 

podobným KO), vlivem čehož dojde i k navýšení množství vytříděného odpadu. Těžištěm je pořízení 

nových nádob různých velikostí na 5 složek separovaného odpadu, mimo jiné kovových obalů, které 

se budou sbírat společně s plastovými obaly a tetrapaky. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 

0,00 Kč. 

Číslo akce 0210394 

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 
Předpokládaná hodnota VZ: 19.742.064,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Předmětem Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 je modernizace 

učeben, zajištění bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Trávník výměnou vstupních dveří, zajištění 

konektivity školy, vybudování bezbariérového WC a zejména modernizace učeben a kabinetů dle 

aktualizované projektové dokumentace včetně vybavení nábytkem. Součástí nákladů na modernizaci 

ZŠ Trávní obsahující konektivitu, elektroinstalační práce silnoproudu a osvětlení je součástí projektu 

Elektroinstalace ZŠ Trávník. Předpoklad zahájení realizace modernizace učeben ZŠ Trávník je po 

dokončení realizace elektroinstalace ZŠ, tj. o školních prázdninách v roce 2022. Čerpání rozpočtu akce  

k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210415 

Revitalizace rybníků v Předmostí-DOT 
Předpokládaná hodnota VZ: 10.287.519 ,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 2021 

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 



Projektová dokumentace řeší úpravu stávajícího chovného rybníka, který je součástí vodohospodářské 

soustavy v lokalitě za zahrádkářskou kolonií mezi Předmostím a Dluhonicemi. V rámci udržovacích 

prací dojde k odtěžení splavených zemin ze dna, celkové opravě poškozených břehů a hrází 

(poškození populací bobra evropského a tím vyvolanou následnou erozí) a k obnově zpevněných 

povrchů na hrázích. Význam stavby je krajinotvorný – ekologický, estetický, zadržení vody v krajině. 

Dojde k optimalizaci vodního režimu v rybníku vč. vytvoření litorálního pásma jako ekotopu vodních 

a mokřadních rostlin a živočichů.  

V průběhu zpracování a konzultací projektové dokumentace s odborníky bylo dohodnuto, že dojde  

k rozdělení PD na dvě samostatné dokumentace tak, aby bylo možné požádat o dotaci a to na část 

řešící pouze revitalizaci chovného rybníka, který je ve vlastnictví Českého rybářského svazu. 

Realizace akce se předpokládá v letech 2021-2022 a to pouze v případě získání dotace. Ve výdajovém 

rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic jsou na realizaci projektu vyčleněny finanční 

prostředky ve výši  

16 000,0 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že zahájení realizace se předpokládá v 2021, bude Odbor řízení 

projektů a investic žádat rozpočtovým opatřením o převod finančních prostředků z 2020 do roku 2021. 

Na spolufinancování této investiční akce bude využito Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020 (OPŽP) v rámci vyhlášené 140. výzvy pro specifický cíl 4.3 Posílení přirozené funkce krajiny. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč.  

Číslo akce 0210490 

Propojení komunikace Kopaniny-Lipnická 
Předpokládaná hodnota VZ: 20.032.000,00 Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2020: NE 

Odbor řízení projektů a investic zajišťuje vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a 

stavební povolení a provádění stavby na propojení komunikace ul. Kopaniny-Lipnická. Celá stavba 

bude rozdělena na samostatné funkční části, které lze v čase realizovat různými subjekty, k čemuž je 

nutné detailnější rozpracování projektové dokumentace na samostatné části/etapy stavby, které budou 

samostatně povolovány, budou mít samostatný rozpočet a samostatné vedlejší rozpočtové náklady. 

Každá etapa bude naprojektována tak, aby byla schopna samostatného uvedení do provozu.  

Nově vzniknou tyto etapy stavby: 

ETAPA 1 - SO 101.1.1+ SO 301.1  

ETAPA 2 - SO 101.1.2  

ETAPA 3 - SO 201 + SO 01.1.3 + SO 101.1.4 + SO 101.1.5 + SO 301.2 + SO 101.2  

Rozdělení stavby na jednotlivé stavební objekty a podobjekty: 

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

SO 101.1 - Místní komunikace Lipnická - U Výstaviště 

SO 101.1.1 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100 - 0,320) 

SO 101.1.2 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) 

SO 101.1.3 - MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,650) 

SO 101.1.4 - Stezka pro chodce a cyklisty 

SO 101.1.5 - Chodníky a nástupiště BUS 

SO 101.2 - Stavební úpravy MK Kopaniny vč. MOK 

SO 201 - Most přes náhon Strhanec 

SO 301 - Odvodnění komunikací 

SO 301.1 - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště 

SO 301.2 - Dešťová kanalizace U Výstaviště 

SO 401 - Veřejné osvětlení 

SO 401.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště 

SO 401.1.1 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000 - 0,320) 

SO 401.1.2 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) 

SO 401.1.3 - Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,500 - 0,700) 



SO 401.2 - Veřejné osvětlení U Výstaviště, Kopaniny 

SO 402 - Přeložka NN (NORSOL s.r.o.) 

SO 403 - Rozvody NN 

SO 801 – Sadové úpravy 

Předpokládané investiční náklady odhadovány projektantem jsou ve výši cca 41,5 mil. Kč.  

Náklady na realizaci 1. Etapy jsou dle aktuálního propočtu projektanta ve výši 24,8 mil. Kč. 

Předmětem realizace je navrhovaná místní komunikace umožňující propojení silnice I/47, ul. Lipnická 

a silnice III/4724, ul. Kopaniny a napojení areálu a rozvojových ploch přímo na silnici I/47 přes areál 

výstaviště.  

V územním plánu je vyhrazen 12 m koridor pro míst-ní komunikaci, chodník s cyklostezkou a zeleň. 

Akce bude probíhat etapovitě, a to realizací 1. etapy zahrnující realizaci SO 101.1.1 - MK Lipnická -  

U Výstaviště (km 0,100 - 0,320), SO 301.1 - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště, SO 401.1.1 - 

Veřejné osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000 - 0,320) a rozvody SO 403 - Rozvody NN. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210426 

Propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická 
Předpokládaná hodnota VZ: 13.486.077,25 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2020: NE 

Předmětem realizace akce propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická obsahující tyto stavební 

objekty: 

SO 1001 - Cyklostezka – komunikace  

SO 1005 - Dopravní značení 

SO 1002 - Nájezdové rampy podchodu cyklostezky 

SO 1003 - Odvodnění cyklostezky 

SO 1006 - Osvětlení cyklostezky 

SO 1006 - Kácení zeleně, náhradní výsadba, vegetační úpravy 

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, stavbu novou, trvalou, jejíž účelem je převedení cyklistické 

dopravy, respektive propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická. Stavba cyklostezky je v ÚP 

Přerova vymezena jako veřejně prospěšná stavba D.1.13 'rekonstrukce sil. 1/55 podjezdu pod tratí ČD 

č. 270  

v oblasti Předmostí pro zvýšení kapacity komunikace a pro zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty). 

Cyklostezka o délce 160m, šířky 3,0 m mezi obrubami s povrchem z betonové dlažby. Šířkové 

uspořádání je uspořádáno jako obousměrné o celkové šířce 3,0m mezi obrubami. Svahy podél 

cyklostezky jsou tvarovány ve sklonu 1:2. Šířka mezi patami svahu je 3,5m. Svahy jsou navrženy s 

ohumusováním. Na spolufinancování akce bude požádáno o dotaci ze SFDI na výstavbu cyklostezek. 

Čerpání rozpočtu akce  

k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210623 

Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy) 
Předpokládaná hodnota VZ:  

Stavba 55.665.044,88 Kč bez DPH 

Interiér 3.432.677,60 Kč bez DPH 

Technologie 5.196.048,00 Kč bez DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  



Datum zahájení: předpoklad 04/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2020: NE 

Cílem rekonstrukce, stavebních úprav na Blažkova domu je vybudovat inovační hub, který bude 

sloužit jako primární přístupový bod pro malé a střední podniky, jakožto primární cílovou skupinu 

projektu, k inovacím. Jako informační základna a podpora v jejich snahách o zavádění inovací (nejen) 

do výrobního procesu, jako prostředník pro navazování spolupráce v rámci inovačního ekosystému v 

regionu, ať již se začínajícími podnikateli, velkými firmami, investory nebo vzdělávacími a 

výzkumnými organizacemi. Služby inovačního hubu budou samozřejmě dostupné rovněž začínajícím 

podnikatelům, studentům, výzkumníkům, představitelům municipalit, velkých firem či neziskového 

sektoru, stejně jako široké veřejnosti.  

  

Vlastní rekonstrukce a stavební úpravy Blažkova domu obsahují tyto stavební objekty a provozní 

soubory:  

SO 101 – Bourací práce 

Jedná se o odstranění přístaveb pro uvolnění pozemku pro následnou výstavbu přístavby objektu 

domu. Bourací práce zahrnují demolice přístavby garáže, demolice skladů, demolice přístavby WC 

hlavní budovy, demolice spojovacího krčku, odstranění oplocení v dotčeném území, odstranění 

zpevněných ploch a ostatní úpravy. 

SO 102 – Inovační centrum  

Navrhovaná stavba sestává ze dvou na sebe navazujících objektů, a to z rekonstruovaného stávajícího 

objektu tzv. Blažkův dům a z přístavby. Poloha hl. vstup do objektu z ulice Bratrská zůstává 

zachována, druhý hlavní vstup je pak orientován do dvorní části, kde je situováno 6 parkovací stání. 

Příjezd do dvorní části je uvažován z plochy, přiléhající k západní straně stavebního pozemku, a je 

využívána jako veřejné parkoviště. U stávajícího objektu budou prováděny dispoziční úpravy a s tím 

spojené stavební práce ve formě zazdívek, bouracích prací a nových nenosných dělících konstrukcí ve 

formě suché výstavby (SDK příčky). Nová přístavba je navržena zděnou technologií. Obvodové zdivo 

bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z šedého 

polystyrenu. Výplně otvorů jsou v přístavbě navrženy s hliníkovými rámy zaskleny izolačními trojskly 

v barvě rámů šedočerné.  

SO 103 – Parkoviště a terénní úpravy 

Zpevněná plocha parkoviště je navržena z drobné kamenné dlažby. Plocha parkoviště bude lemována 

kamenným žulovým obrubníkem. Odvodnění plochy je navrženo uliční vpustí s napojením do retenční 

nádrže kanalizace objektu SO102. Napojení navrhované plochy na plochu stávajícího parkoviště bude 

provedeno betonovým silničním obrubníkem. Na vjezdu parkoviště bude umístěno svislé dopravní 

značení. 

Provozní soubory PS 001 – Vybavení dílen 

Technologická část inovačního hubu – dílna typu FabLab bude určena k pronájmu cílové skupině 

projektu, dále pro účely studentských workshopů (praktická výuka), zakázkového prototypování a 

testování a dalšího využití ze strany široké veřejnosti, typicky tzv. makerů (kutilská komunita). 

Vybavení technologické části je blíže specifikováno v kapitole 5.4.3. Jedná se zejména o 3D tiskárny a 

skenery, vybavení pro elektrotechnickou a mechanickou dílnu, stroje a zařízení pro kreativní dílnu a 

PC sestavy.  

Projekt Interiéru řeší kromě vybavení kancelářských prostor, které budou plně vybaveny obvyklým 

kancelářským nábytkem, také multifunkční konferenční prostor, který bude variabilní a situačně 

upravitelný díky posuvné stěně podle aktuálních potřeb cílové skupiny pro účely přednášek, 

konferencí, workshopů  

a dalších převážně vzdělávacích a networkingových a osvětových aktivit. Většina atypického vybavení 

je poté situována ve společném coworkingovém prostoru, který má především navodit kreativní 

náladu  

a atmosféru příhodnou pro vznik a rozvoj prvotních podnikatelských nápadů. Na spolufinancování 

akce bylo požádáno o dotaci z IROP. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč.  

  

Číslo akce 0210423 

Úpravy silnice I/47 v místě napojení EMOS 
Předpokládaná hodnota VZ: 4.683.315,76 Kč bez DPH 



Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD: -  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2020 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 06/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2019: NE 

Předmětem realizace akce je výstavba cyklostezky propojující místní část Předmostí se stávající 

cyklostezkou Žebračka obsahující tyto stavební objekty:   

SO 101 – Cyklostezka 

SO 102 – Úprava silnice I/47 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Součástí stavby je provedení stavebních úprav v místě křížení cyklostezky se silnicí I/47, vybudování 

veřejného osvětlení silnice I/47 před a za křižovatkou s příjezdovou komunikací do EMOSU a veřejné 

osvětlení cyklostezky od ulice Sportovní po silnici I/47. V současnosti se v řešeném prostoru nachází 

pohyb cyklistů jednak pokračujících dále podél silnice I/47 a jednak křižujících tuto silnici a 

pokračujících do podjezdů pod tratí směrem do Předmostí. Pohyb cyklistů, i chodců je v řešeném 

prostoru v současné době neusměrněný a v tomto prostoru tak vzniká nekontrolovaný počet kolizních 

bodů při křižování silnice  

a zároveň účastníci provozu na silnici nemají informaci o tomto možném pohybu cyklistů v 

křižovatce. Svědčí o tom i dopravní nehoda se smrtelnými následky v nedávné minulosti.  

Předmětem objektu SO 101 je vybudování cyklostezky propojující ulici Sportovní v místní části 

Předmostí s cyklostezkou „Žebračka“. Cyklostezka je řešena jako stezka pro chodce a cyklisty. 

Společná začíná napojením na místní komunikaci v ulici Sportovní, pokračuje v trase stávající 

nezpevněné polní cesty směrem k silnici I/47. Celková délka tohoto úseku činí 215,95 m , šířka stezky 

je 2,50m, povrch asfaltobeton. Za silnicí I/47 pokračuje stezka (úsek 2) souběžně s příjezdovou 

komunikací do areálu EMOS. Začíná napojením na silnici I/47 (na přídatný pruh pro odbočení vpravo) 

a končí na hranici plánovaného oplocení EMOSu. Délka tohoto úseku činí 38,41m, šířka stezky 

2,50m, povrch asfaltobeton. Úsek č. 3 začíná napojením na příjezdovou komunikaci do areálu EMOS, 

pokračuje podél plánovaného oplocení EMOS a končí navázáním na stávající cyklostezku Žebračka. 

Délka tohoto úseku činí 48,74m. Šířka stezky s ohledem na stávající šířkové parametry cyklostezky 

Žebračka je 3,0m, povrch asfaltobeton.  

Předmětem objektu SO 102 je úprava silnice I/47 v prostoru křižovatky s příjezdovou účelovou 

komunikací do areálu EMOS v souvislosti s křížením silnice I/47 s nově navrženou společnou stezkou 

pro chodce  

a cyklisty. V rámci těchto úprav se provede dělící ostrůvek mezi přímým jízdním pruhem do Přerova  

a z Přerova. Dělící ostrůvek mezi přímým jízdním pruhem z Přerova a odbočovacím pruhem do areálu 

EMOS je součástí SO 101. Dělící ostrůvky budou realizovány v prostoru stávajících dopravních stínů.  

Předmětem objektu SO 401Veřejné osvětlení je osvětlení nově budované cyklostezky vč. přejezdu 

přes komunikaci I/47 a osvětlení vlastní silnice I/47 před a za přejezdem. Osvětlení bude instalováno 

podél nové cyklostezky vč. osvětlení podchodů pod železniční tratí, osvětlení přejezdu pro cyklisty a 

osvětlení odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/47 křižovatky silnice I/47 s příjezdovou 

komunikací do areálu EMOS. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 0,00 Kč.  

 

 


