
Pořadové číslo:  17/3.6.1. 

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 01.02.2021 

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 8. 2. 2021 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na akci „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad 

jezem – I. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem a Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, se 

sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno ve znění dle přílohy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Uzavření smlouvy o spolupráci dle návrhu na usnesení bylo předloženo k projednání Radě města 

Přerova na její 55. schůzi konanou dne 27.1.2021. O výsledku tohoto jednání bude Zastupitelstvo 

města Přerova informováno zpravodajem při projednávání tohoto návrhu.   

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Z majetkoprávního hlediska odbor správy majetku a komunálních služeb nemá ke smlouvě 

připomínek. Navržený postup je shodný s již realizovanou akcí PPO 1. část nábřeží Dr. E. Beneše.  

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedené Smlouvy o spolupráci bude nutné nejpozději při přípravě rozpočtu 

na rok 2022 vyčlenit částku uvedenou v důvodové zprávě. S ohledem na její výši bude snahou odboru 

ekonomiky rezervovat alespoň část potřebných zdrojů již ze zůstatku hospodaření města 2020 a v 

průběhu roku blokovat, pokud tato možnost nastane, k tomuto účelu další nerozpočtované příjmy. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Orgánům města je předkládáno k rozhodnutí uzavření smlouvy o spolupráci mezi Povodím Moravy a 

statutárním městem Přerovem na akci „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, 

jejímž cílem je zabránit vzniku povodňových škod ve městě Přerově a ochránit jeho obyvatele i 

majetek. 

Návrh protipovodňového opatření vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v 

Pobečví.  

  

Předmětná akce je definována především projektovou dokumentací, na základě které bylo vydané 

Rozhodnutí o společném povolení, č. j. MMPr/203816/2020/Hr ze dne 29. 9. 2020 Magistrátem města 

Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, oddělením vodního hospodářství a 

zemědělství, které nabylo právní moci dne 16. 11. 2020, a dokumentací pro provedení stavby, která 

vznikla na základě dokumentace pro vydání stavebního povolení.  

  

Předmětem dokumentace je protipovodňová ochrana města Přerova v části toku Bečvy nad jezem, 

která obsahuje komplex několika opatření a navazuje na v minulosti realizovaná dílčí protipovodňová 

opatření „1P/04 - ochranná stěna mezi mosty“ (1. část nábřeží Dr. E. Beneše) a „1L/08 – ochranná 

stěna mezi mosty“ (nábřežní zeď u Kazeta). Cílem navrhovaných opatření v lokalitě nad jezem Přerov 

je zajištění reálné protipovodňové ochrany intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem na 

povodňové průtoky do Q50. Navazujícím opatřením nad Přerovem je dále návrh záchytného 

plaveninového profilu (není předmětem této PD), protože průchod množství plavenin přes Přerov, a to 

zejména vzhledem k mostním konstrukcím, je velmi rizikový, jak ukázaly povodňové průtoky v letech 

1997, 2006, 2007 a 2010.  

Území dotčené navrhovanou stavbou leží v Olomouckém kraji, v okrese Přerov v katastrálním území 

Přerov. Stěžejní část navrhovaných opatření se nachází na území města Přerova podél toku Bečvy v 

ř.km 11,430 (jez Přerov) – 14,200 (lokalita U tenisu). Tato opatření se nachází v zastavěném území, 

charakteru ostatní plochy (komunikace, chodníky, ochranné hráze).  

Navrhovaná opatření I. etapy se nachází v intravilánu města Přerova podél toku Bečvy v ř.km 11,430 

(jez Přerov) – 14,200 (lokalita U tenisu). Jedná se zejména o ochranné zídky, což jsou objekty 

liniového charakteru, a vedou po zemních valech přímo lemujících vodní tok. Charakter pozemků jsou 

ostatní plochy (komunikace, chodníky, zeleň mezi zpevněnými plochami, ochranné hráze). Dalšími 

ochrannými prvky jsou opatření na kanalizační síti, která jsou situována stejným způsobem – jedná se 

zejména o manipulační šachty umístěné na veřejné stokové síti, popřípadě pouze nové uzávěry v 

souladu s generelem stokové sítě.  

  

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Přerova z r. 2018. Projektová 

dokumentace byla projednána podle § 96b SZ. 

  

Účelem navrhovaných protipovodňových opatření v lokalitě nad jezem Přerov je zajištění 

protipovodňové ochrany intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem Přerov (od jezu ř.km 11,413 

až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300) na povodňové průtoky do Q50.  

Navrhovaná stavba liniových opatření má za cíl zamezit povrchovému zaplavení chráněného území z 

řeky a zamezit průsakům podzemní vody do chráněného prostoru v době povodně. Opatření na 

stokové síti mají za povodňové situace zabránit zpětnému zaplavení ochráněného území 

prostřednictvím veřejné kanalizační sítě, kdy v kanalizaci vzniká tlakové proudění a splaškové vody 

jsou spolu s vodou říční vytlačovány do ulic zastavěného území. 

  

Předkládaná smlouva uvozuje práva a povinnosti smluvních stran ve věci realizace výše uvedené 

stavby, majetkoprávního vypořádání, finanční spoluúčasti statutárního města Přerova a následného 

provozu a údržby zhotovené akce. 

Smlouva je nezbytná pro podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva zemědělství 

České republiky – dotační program 129-360 „Podpora a prevence před povodněmi IV“ (2019-2024), 

kdy žadatelem a investorem je z důvodu podmínek dotace Povodí Moravy, pro zahájení veřejné 

soutěže na zhotovitele stavby a následných kroků směřujících k realizaci akce.  



  

Po uzavření této rámcové smlouvy o spolupráci bude následovat uzavření dalších, podrobnějších 

smluv, které budou upřesňovat konkrétní rozsahy práv a povinností smluvních stran při realizaci a 

provozu jednotlivých součástí stavby a souvisejícího příslušenství.  

Smlouva obsahuje závazek statutárního města Přerova poskytnout v roce 2022 až 2023 dotaci na 

uhrazení spoluúčasti na nákladech nekrytých dotačními prostředky ze strany Ministerstva zemědělství 

ČR až do celkové výše 15 mil. Kč.  

Mezi tyto náklady jsou zahrnovány:  

a) stavební náklady, vč. nákladů na přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice, které jsou 

vyžadovány Ministerstvem zemědělství jako nezbytná spoluúčast v plné výši (dle informací známých 

v okamžiku uzavření této smlouvy lze očekávat spoluúčast ve výši 15% stavebních nákladů),  

b) stavební náklady vynaložené na práce či materiál nad rámec stanovený zadávací dokumentací, na 

základě které bude soutěžena realizace Akce, jako je rozšíření provedení stavebních prací, či dodávka 

jiného materiálu, přičemž tyto budou řešeny dodatkem smlouvy o dílo se zhotovitelem zajišťujícím 

realizaci Akce nebo třetími osobami (vícepráce), v případě, že jsou nezbytné pro úspěšné dokončení 

Akce a zajištění funkce protipovodňové ochrany, 

c) náklady na správní a jiné poplatky související s Akcí (např. poplatek za vynětí ze zemědělského 

půdního fondu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za zvláštní užívání komunikace 

apod.), u nichž povinnost úhrady vznikne po uzavření této smlouvy, 

d) náklady na výkupy nemovitých věcí, zřízení služebností, práv stavby, úhradu nájemného, 

pachtovného (vč. vypořádání příp. předčasného ukončení pachtu), poplatků a plateb souvisejících s 

vyvolanými investicemi a přeložkami, příp. jiné majetkoprávní vypořádání apod., které jsou pro 

realizaci Akce nezbytné, vč. práv a povinností z již uzavřených smluv, 

e) náklady na vyhotovení projektové dokumentace, jejíž potřeba by vznikla až po uzavření této 

smlouvy,  

f) náklady na zajištění stavebního dozoru, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP, 

zajištění povinného archeologického průzkumu, geologického monitoringu a biologického dozoru.  

  

Investiční náklady akce cca. 82 mil. Kč 

PŘEDPOKLÁDANÉ zdroje financování: 

- dotace MZE (až 85% stavebních nákladů) 67 mil. Kč 

- dotace města Přerov 15 mil. Kč 

Náklady budou upřesněny po soutěžích na výběr dodavatelů. 

V případě, že výše uvedený závazek by nestačil k pokrytí potřebných nákladů pro realizaci akce, bude 

předmětem dalšího jednání navýšení této dotace. Toto projednání dalších finančních prostředků bude 

podléhat schválení Zastupitelstvem města Přerova.  

  

Ve smlouvě se dále statutární město Přerov zaváže mimo jiné k zajištění uskladnění a provozu 

čerpadel, vč. čerpání při hrozbě povodňového stavu, manipulaci na hradidlových komorách, vč. 

manipulace v případě hrozby povodňového stavu, uskladnění a v případě hrozby povodňového stavu i 

instalace mobilního hrazení, zajištění péče o náhradní výsadbu po vydání rozhodnutí o kolaudaci 

příslušného stavebního objektu v rozsahu stanoveném rozhodnutím o povolení kácení dřevin, č. j. 

MMPr/178353/2019/STAV/ZP/Eh ze dne 6. 8. 2019, které vydal Magistrát města Přerova a k zajištění 

správy, provozu a údržby prostor, které budou užívány veřejností. 

  

Výše uvedený postup byl uplatněn i v rámci 1. část PPO - nábřeží Dr. E. Beneše.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno k rozhodnutí uzavření smlouvy o spolupráci s 

Povodím Moravy, s.p. na akci Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa.  

 

 


