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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

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

cyklostezek Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka 

na ulici Palackého v Přerově“ byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 55. schůzi dne 

27. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 17. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova následuje bezprostředně po konání 55. schůze Rady města Přerova, není v době zpracování 

této předlohy výsledek jednání schůze Rady města Přerova znám a s obsahem usnesení Rady města 

Přerova tak bude Zastupitelstvo města Přerova zpravodajem seznámeno přímo na svém zasedání dne 

8. 2. 2021. 

 

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 řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově“. 

 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor  řízení projektů a  investic doporučuje  schválit návrh usnesení  v předloženém znění.  

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická  

Předmět veřejné zakázky: 

  
Předmětem veřejné zakázky je provedení propojení cyklostezky mezi ulicemi Velká Dlážka a 

Hranická  

v Přerově. Stavba cyklostezky navazuje na probíhající výstavbu podchodu cyklostezky pod tratí 

(tubus), který realizuje Správa železnic. Podchod cyklostezky pod tratí je zakomponován do stavby 

„Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ jako SO 61-19-104, t.ú. Přerov-Prosenice, železniční most v km 

185,679 (podchod cyklostezky). Na realizaci projektu „Podchod cyklostezky“ byla městu poskytnuta 

dotace ze SFDI.  

  

Předmět plnění je rozdělen na stavební objekty: 

SO 1001 Cyklostezka 
Jedná se o objekt cyklostezky v délce cca 166 bm. Cyklostezka je řešena jako dvoupruhová celkové 

šířky 3,0 m mezi obrubníky a je navázána na SO 1002, ústící do tubusu pod železniční tratí. 

SO 1002 Nájezdové rampy 
V místech klesání cyklostezky k podjezdu pod železniční tratí je komunikace vedena v ŽB polorámech 

ve tvaru písmene U. Polorámy jsou vyrobeny z betonu tř. C 30/37 tl. 350 mm, které jsou z vnějších 

stran opatřeny hydroizolací proti tlakové vodě, HI je provedena do ŽB vany tl. 500 mm. Součástí 

stavby je šachta pro odčerpávání dešťových vod. Na korunu ŽB rámů bude osazeno ocelové zábradlí. 

SO 1003 Odvodnění cyklostezky 
Srážková voda bude svedena do šachty SO 1002 a dále přečerpávána do hlavního odvodňovacího 

zařízení pomocí odstředivého čerpadla. 

SO 1005 Dopravní značení 
V rámci objektu SO 1005 dojde k provedení nového VDZ a SDZ v návaznosti na realizace SO 1001 a 

SO 1002. 

SO 1004 Osvětlení cyklostezky 
V rámci objektu SO 1004 dojde k vybudování veřejného osvětlení nových komunikací a zajištění 

napájení čerpadel SO 1003. 

Osvětlení bude řešeno svítidly LED, nová kabeláž bude vedena z nově zřízeného pilířového 

rozváděče.  

Napájení čerpadel bude napojeno z pilířového rozváděče a vedeno do prostoru šachty SO 1002. 

SO 1006 KTÚ 
V rámci SO 1006 dojde ke kácení, resp. k přesadbám dřevin, které jsou v kolizi s nově navrženými 

stavebními objekty, náhradním výsadbám a KTÚ dotčených ploch. 

  

Podrobný rozsah je popsán v projektové dokumentaci. 

Předpokládaná hodnota plnění: 



  
Rozpočtové náklady na provedení propojení cyklostezky mezi ulicemi Velká Dlážka a Hranická v 

Přerově jsou dle položkového rozpočtu projektanta 11 956 496,95 Kč bez DPH, 14 467 361,31 Kč s 

DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 

  
Výše uvedená zakázka bude finančně kryta ve výši 17 000,0 tis. Kč po schválení převodů finančních 

prostředků z roku 2020 do roku 2021 v únorovém ZM. Finanční prostředky budou ve výdajovém 

rozpočtu roku 2021 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 2219, POL 6121, ORG 

0210426000000. 

  

Na financování akce se počítá s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, příp.  

z dotačního titulu Olomouckého kraje. Dle podmínek poskytovatele příspěvku, SFDI, pro rok 2021 lze 

poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů. 

Termín pro podání žádostí o dotace končí dne 1. 2. 2021. Dle podmínek Olomouckého kraje je max. 

výše dotace  

2,5 mil. Kč. Termín pro podání žádosti končí dne 5. 2. 2021. 

  

Rada města Přerova usnesením č. 1936/53/6/2020 ze dne 17. 12. 2020 uložila odboru řízení projektů  

a investic podat žádost o poskytnutí příspěvku na financování akce ze SFDI. Na 55. schůzi Rady města 

Přerova, která se bude konat dne 27. 1. 2021, je předkládán materiál na pověření odboru řízení 

projektů  

a investic k podání žádosti o dotaci z příslušného programu Olomouckého kraje.  

  

Předpokládaný termín realizace: 

  
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v roce 2021. S ohledem na plánované využití dotace  

z Olomouckého kraje musí být realizace akce ukončena do 31. 12. 2021. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 

  
Propojením cyklostezky Velká Dlážka-Hranická se zlepšení podmínky provozu cyklistů na místních 

komunikacích, dojde především ke zvýšení bezpečnosti cyklistické infrastruktury na území města 

Přerova. Propojení cyklostezky je v souladu se zpracovanou studií cyklotras, tak aby mohly sloužit 

nejen rekreační funkci, ale hlavně funkci dopravní pro denní dojíždění. Tato část cyklostezky navazuje 

na již zrealizované či připravované cyklostezky v katastrálním území Přerova a v místní části 

Předmostí. Účelem je propojit stávající cyklostezky a tak vytvořit ucelenou síť cyklistických 

komunikací pro zvýšení jejich atraktivity, využitelnosti a především bezpečnosti cyklistů na území 

města Přerova.  

  

  

  

Cyklostezka na ulici Palackého v Přerově  

Předmět veřejné zakázky: 

  
Předmětem veřejné zakázky je vybudování jednostranné obousměrné cyklostezky v ulici Palackého,  

s návazností na cyklostezky v ul. Velká Dlážka, Nábř. PFB a v ulici Komenského. Řešená cyklostezka 

začíná napojením na cyklostezku v ul. Velká Dlážka, je vedena přes okružní křižovatku Velká 

Dlážka/Nábř. E. Beneše/ Most Míru k okružní křižovatce Palackého/Jateční/Most Míru/Nábř. PFB. 

Dále pokračuje ulicí Palackého až na křižovatku s ul. Komenského, kde je navázána na cyklostezku 

Komenského. Cyklostezka je navržena jako jednostranná s obousměrným provozem, vedená z větší 

části v přidruženém dopravním prostoru. V úseku mezi okružními křižovatkami Palackého/Velká 

Dlážka /Nábř. E. Beneše a okružní křižovatkou Palackého/Jateční/Nábř. PFB je navržena oboustranná 

cyklostezka; levostranná cyklostezka ve směru Velká Dlážka – Komenského je obousměrná, 



pravostranná pak jednosměrná ve směru k ulici Komenského. Toto řešení je navrženo jako 

pokračování jednosměrné cyklostezky na ul. Velká Dlážka. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 

  
Rozpočtové náklady na vybudování jednostranné obousměrné cyklostezky v ulici Palackého, s 

návazností na cyklostezky v ul. Velká Dlážka, Nábř. PFB a v ulici Komenského jsou dle položkového 

rozpočtu projektanta 12 993,6 tis. Kč bez DPH, 15 649,7 tis. Kč s DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 

  
Výše uvedená zakázka je finančně kryta ve výši 14 600,0 tis. Kč. Finanční prostředky jsou ve 

výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 2219, POL 6121,  

ORG 0210259000000. O posílení výdajového rozpočtu roku 2021 ve výši 1 400,0 tis. Kč byl požádán 

odbor ekonomiky rozpočtovým opatření dne 6. 1. 2021. 

  

Na financování akce se počítá s využitím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, příp.  

z dotačního titulu Olomouckého kraje. Dle podmínek poskytovatele příspěvku, SFDI, pro rok 2021 lze 

poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů. 

Termín pro podání žádostí o dotace končí dne 1. 2. 2021. Dle podmínek Olomouckého kraje je max. 

výše dotace  

2,5 mil. Kč. Termín pro podání žádosti končí dne 5. 2. 2021. 

  

Rada města Přerova usnesením č. 1936/53/6/2020 ze dne 17. 12. 2020 uložila odboru řízení projektů  

a investic podat žádost o poskytnutí příspěvku na financování akce ze SFDI. Na 55. schůzi Rady města 

Přerova, která se bude konat dne 27.1.2021, je předkládán materiál na pověření odboru řízení projektů  

a investic k podání žádosti o dotaci z příslušného programu Olomouckého kraje.  

  

Předpokládaný termín realizace: 

  
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v roce 2021. Předpokládané ukončení realizace akce 

je  

v roce 2022 s tím, že z důvodu plánovaného využití dotace z Olomouckého kraje musí být realizace 

části akce ukončena do 31. 12. 2021. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 

  
Vybudováním cyklostezky na ulici Palackého dojde k propojení stávající cyklostezky na Velké Dlážce  

s cyklostezkou v ul. Komenského, a tím dojde ke zlepšení podmínek provozu cyklistů a především ke 

zvýšení bezpečnosti cyklistické infrastruktury na území města Přerova. Propojení cyklostezky je v 

souladu se zpracovanou studií cyklotras tak, aby mohly sloužit nejen rekreační funkci, ale hlavně 

funkci dopravní pro denní dojíždění. Tato část cyklostezky navazuje na již zrealizované cyklostezky v 

katastrálním území Přerova a v místní části. Účelem je propojit stávající cyklostezky, a tak vytvořit 

ucelenou síť cyklistických komunikací pro zvýšení jejich atraktivity, využitelnosti a především 

bezpečnosti cyklistů na území města Přerova.  

 

 


