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Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  
 

 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Oprava lesních cest, 

LHC Přerov 2-Dalácká“, dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ byl 

předložen i k projednání Radě města Přerova na její 71. schůzi dne 7. 10. 2021, která svým usnesením 

č. 2623/71/6/2021 záměr zadat předmětnou veřejnou zakázku schválila. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém 

znění. 

 

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 „Oprava lesních cest, LHC 

Přerov 2 -Dalácká“. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky eviduje žádost odboru řízení projektů a investic o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 7 600 000 Kč – k výše uvedenému účelu. Tento požadavek je zahrnut v návrhu pro 21. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova s názvem Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy lesní cesty v šířce 3,50 m, která slouží k 

technologické dopravě v rámci hospodaření v lese. Stavební úpravy lesní cesty Dalácká spočívají ve 

zpevnění jejího povrchu a jejích navazujících nájezdů a ploch určených pro odvoz dřeva. V některých 

místech stavba upravuje také odvodnění formou souběžných přilehlých příkopů a propustků na nich. V 

rámci této stavby budou u cesty osazeny také ocelové svodnice v intervalech v souladu s ČSN, 

vyměněny budou také stávající propustky za nové z ŽB trub DN 300. Čela propustků budou opevněna 

lomovým kamenem. Celková délka cesty činí 1,200 km. 

Konstrukce lesních cest je navržena v souladu s TP170 v následující konstrukci:  

D2-N-5-VI-P3: 

- dvouvrstvý nátěr DV 20 mm  

- penetrační makadam PMH 100 mm  

- šterkodrť ŠDb 250 mm 

Celkem 370 mm  

Plochy určené pro odvoz dřeva jsou navrženy v souladu s TP170 v následující konstrukci:  

- penetrační makadam PMH 100 mm  

- šterkodrť ŠDb 250 mm 

Celkem 350 mm  

Na akci je vydáno pravomocné stavební povolení.  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na uvedené stavební úpravy jsou dle aktualizovaného položkového rozpočtu 

projektanta 6 201 861,78 Kč bez DPH, 7 504 252,75 Kč s DPH. 

Na financování akce se počítá s využitím dotace z Programu rozvoje venkova, Opatření 4 – Investice 

do hmotného majetku, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. Výše podpory na vynaložené způsobilé 

výdaje činí 90 % způsobilých výdajů. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 100 000 

Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000 Kč na projekt.  

  

Informace o finančním krytí akce: 
V případě schválení příslušného rozpočtového opatření bude výše uvedená zakázka kryta ve výši 7 

600,0 tis. Kč a finanční prostředky budou alokovány ve výdajovém rozpočtu roku 2021 Odboru řízení 

projektů a investic, ORJ 021, ODPA 1037, POL 6121, ORG 0210385000000 tak, aby bylo možné na 

základě schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení Radou města Přerova 

bezodkladně toto zadávací řízení zahájit. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v roce 2022. S ohledem na plánované využití dotace z 

Programu obnovy venkova musí být smlouva o dílo se zhotovitelem stavby uzavřena a poskytovateli 

dotace doložena do 22. 2. 2022 nejpozději. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stávající lesní cesta je poškozená dlouhodobým užíváním. Povrch je v nevhodném stavu, neodpovídá 

podmínkám pro provoz lesnické a odvozní techniky. Realizací projektu dojde ke zlepšení technického 

stavu lesní cesty Dalácká pro provoz lesní techniky a zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa. Kamenivo 



je velmi kvalitní konstrukční vrstva, která má přednosti nejen ekonomické, ale také ekologické. 

Zřízením odvodňovacích objektů v trase cesty dojde k minimalizaci poškození stavby a jejího okolí 

působením srážkové a podzemní vody. 

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná lesní cesta (kategorie 2L 4,5/20 v délce 1,200 km), 

prostřednictvím které dojde k zefektivnění hospodaření na lesním majetku města Přerov.  

 

 


