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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 26.11.2021 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 12. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce přecházející do roku 2022 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2021 

 

2 bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodová zpráva: 
Odbor řízení projektů a investic připravil pro zastupitelstvo města přehled investičních akcí, které byly 

realizovány Odborem řízení projektů a investic v roce 2021 a dále přehled investičních akcí nad 500 

tis. Kč přecházejících z roku 2021 do roku 2022.  

  

1. Realizované investičních akcí nad 500 tis. Kč v roce 2021 
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 2021 zrealizoval, případně 

zahájil realizaci schválených investičních akcí. Seznam zrealizovaných, nebo zahájených investičních 

akcí je přílohou předlohy.  

  

Číslo akce 0210575 

Most-Př-Žeravice-MO2, U Stadionu 



  
Předpokládaná hodnota VZ: 5.446.624,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 4.915.039,00 Kč bez DPH 

5.947.197,19 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 115.718,82 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 6.062.916,01 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 6.121.552,01 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 03/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2021: ANO 

  

Předmětem realizace byla rekonstrukce mostu přes Olešnici. Úpravy stávajícího mostního objektu 

délky přemostění 10.9 m, šířky 4,9 m, spočívaly 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. Čerpání rozpočtu akce v roce 

2021 k 30.10. je ve výši 6.121.552,01 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  

3.137.354,48 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.137.354,48 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v roce 2021 k datu 30.10. 97.993,08 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady: 3.176.013,98 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 8/2020  

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

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

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

základových pasech a odvodněna za rubem zídky. Svislá stěna opěrné zídky je tvořena z tvárnic ZB, 

ukončených na koruně pohledovým prefabrikovaným prvkem tvaru L. Stávající konstrukce chodníku 

byla odstraněna a nahrazena novým chodníkem vč. nové konstrukční vrstvy, z betonové zámkové 

dlažby s přídlažbou z drobných ŽK. V rámci stavby došlo k rozšíření stávajícího VO a zabudování 

osvětlovacích těles do konstrukce opěrné zídky. Za patou opěrné zídky byly provedeny terénní úpravy 

ploch vč. provedení výsadeb trvalek do štěrkových záhonů. V současné době je akce ukončena a 

předána majetkovému správci. Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 97 993,08 Kč. 

  

Číslo akce 0210514 

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

Vysoutěžená cena dle SoD: 3.962.809,92 Kč bez DPH 

4.795.000,00 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD: ano 223.728,35 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 5.018.728,35 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 298.702,33 Kč vč. DPH 



Celkové realizační náklady: 5.418.472,35 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 08/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2021: ANO 

  

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

č. 5307/208, k. ú. Přerov. Jednalo 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. Došlo k odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce 

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

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

asfaltový pás byly položeny desky tepelné izolace včetně spádové tepelné izolace. Následně byla 

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

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

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

jímací soustava byla v plné míře demontována a po zateplení střechy byla provedena nová jímací 

soustava. Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 298.702,33Kč. 

  

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 

2.934.655,52 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 188.691,94 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.123.347,46 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 3.176.218,41 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: v 03/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

Předmětem realizace byla 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 byla 

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

kterého vystupují opěrné zdi tl. 300 mm, na nichž je vybetonována římsa. Základ rampy je izolován 

proti vodě. Do římsy bylo zakotveno nové zábradlí. Pochozí konstrukci rampy tvoří zámková dlažba, 

v místě podesty v napojení na konstrukci mostu je podlaha tvořena ocelovým roštem. V okolí rampy 

byly provedeny terénní úpravy, úprava přístupové komunikace a přeložení stožáru veřejného osvětlení. 

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 3.176.218,41 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  

25.543.666,17 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 2.851.039.12 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 28.394.705,29 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 26.148.785,10 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady: 28.479.391,18 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2021: ANO 

  

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

Stavba neovlivnila žádným způsobem vzhled objektu. V rámci stavby došlo 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 byly původní, tedy více než 40 let staré a již neunesly současné 

nároky na připojení moderních technických zařízení. Zpráva revizního technika upozorňovala, 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. Stavební práce spojené s rekonstrukcí 

elektroinstalace v ZŠ byly zahájeny v o prázdninách loňského roku s termínem dokončení do 

30.8.2021. Čerpání akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 26.148.785,10 Kč.  

Číslo akce 0210574  

Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD  
Předpokládaná hodnota VZ: 3.014.250,41 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.248.966,64 Kč bez DPH 

2.721.249,63 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano - 151.363,44 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.569.886,20 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 2.604.461,95 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 05/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

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

sále a předsálí. Výměna podlah velkého sálu a předsálí je provedena 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 je její horní úroveň zvýšena na přijatelnou 

úroveň pro bezbariérové překonání (max 20mm). 

Celkové bezbariérové řešení objektu se nemění.  

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 2.604.461,95Kč  

  

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 

11.504.948,59 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 109.009,92 Kč vč. DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 11.613 958,51 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v roce 2021 k datu 30.6.2021: 470.733,63 Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady: 11.688.416,49 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 7.6.2020 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

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

2509 v Přerově. V rámci objektu bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště budovy. 

Zateplení zdí bylo 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 byly 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 

byla provedena výměna výplní otvorů. Stávající dřevěná zdvojená okna byla vyměněna za plastová 

okna s tepelně izolačním zasklením. Základový pas štítové stěny byl podepřen injekčními 

zavrtávacími kotvami R32 délky 3 m á 400 mm. Po obvodu budovy v každém nadzemním podlaží v 

úrovni stropů byla osazena a předepnuta ztužující lana. Podélná obvodová stěna u dvou schodišť v 

jižní části objektu se odkláněla vně. Pomocí výztuže Helifix byla stěna sešita s příčnými 

schodišťovými stěnami z prostoru schodišť á 600 mm. Stavební práce byly zahájeny v roce 2020 a 

dokončeny v letošním roce.  

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 470.733,63 Kč. 



  

Číslo akce 0210503  

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

Vysoutěžená cena dle SoD: 11.594.473,24 Kč bez DPH 

12.078.501,91 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano - 20.657,95 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 12.057.843,96 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v roce 2021 k datu 30.10.2021: 7.362.915,65 Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady: 12.526.516,90 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 08/2020 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

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

Přerově. Předmět plnění byla realizace těchto stavebních objektů: 

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 bylo 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 byly osazeny s bezpečnostním obalením. U chodníků (zpevněných 

přístupových ploch) byl instalován 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 jsou umístěny v těsné blízkosti vedle sebe. Kontejner umístěný na západní straně slouží 

jako WC pro ženy a imobilní. Prostřední kontejner slouží jako WC pro muže. Kontejner umístěný na 

východní straně slouží jako sklad správce hřiště. Fasádu objektů tvoří oplechování pozinkovaným 

profilovaným plechem nalakovaným v odstínu perlová bílá – RAL 1013. Vstupní dveře v ocelových 

zárubních jsou z oboustranně pozinkovaného plechu v odstínu bílém – RAL 9010. Plastová okna s 

izolačním dvojsklem mají neprůhledné zasklení (mléčné sklo) s rámy v odstínu bílém – RAL 9010. 

Střešní krytinu tvoří pozinkovaný profilovaný plech v odstínu přírodním. Čerpání rozpočtu akce k 

31.10. je ve výši 7.362.915,65 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 

2.812.900,00 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.812.900,00 Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 2.827.420,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 11/2020 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

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

Staré výtahy byly kompletně demontovány a ekologicky zlikvidovány. Následně byly provedeny 

veškeré stavební, zámečnické a další práce souvisejících se zabudováním nových výtahů a jejich 

uvedením do provozu. Po provedení veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů, atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě, revizí byly výtahy předány majetkovému správci.  

Čerpání rozpočtu akce v 2021 k 30.10. je ve výši 2.827.420,00 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 

24.308.353,26 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano - 103.286,95 Kč vč. DPH  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 24.205.066,31 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 7.261.013,58 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady: 24.362.313,31 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2020 

Ukončeno k datu 31.10.2021 ANO 

  

Předmětem zakázky byly 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. Byla provedena úprava vstupu do objektu a zřízen vstup do budovy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Dále byly ubourány prvky a konstrukce spojující předmětný objekt se 

sousedícím objektem. V rámci bouracích prací souvisejících s výměnou výplní otvorů byl 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.  

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 7.261.013,58 Kč. 

  

Číslo akce 0210414  

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

Vysoutěžená cena dle SoD: 2.326.313,25 Kč bez DPH 

2.814.839,04 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 56.023,04 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.870.862,08 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v roce 2021 k datu 30.10. 334.204,42 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady: 3.430.671,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 06/2020  

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

Předmětem projektu bylo protipožární zabezpečení MD v Přerově obsahující výměnu protipožárních 

dveří, výměnu stávajícího systému EPS, který byl 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. V 

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

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

požární centrály, kabeláž pro silnoproudé rozvody do 1kV.  

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 334.204,42 Kč.  

  

Číslo akce 0210586 

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

Vysoutěžená cena dle SoD: 361.711,50 Kč bez DPH 

437.670,92 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 437.670,92 Kč vč. DPH 

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2021: ANO 

  

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

cyklostezku Velká Dlážka v Přerově. Projekčně zajišťuje ŘSD. Na rozšíření chodníku a stezky byla 

uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem OK společností M-SILNICE, která realizuje okružní 

křižovatku u Lidlu. Stavební práce jsou ukončeny a vyfakturovány. Úhrada bude provedena v termínu 



splatnosti.  

Čerpání k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210596  

Rekonstrukce únikového schodiště v MŠ Na Odpolední 16   
Předpokládaná hodnota VZ: 1.729.752,20 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.716.423,45 Kč bez DPH 

2.076.872,37 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 24.017,96 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 2.100.890,33 Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 2.112.385,33 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 07/2021  

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

Předmětem zakázky byla stavba únikového schodiště, resp. výměna stávajícího únikového schodiště 

za nové. Stávající únikové schodiště bylo již dožité. Podesta schodiště je ocelová s betonovou dlažbou. 

Betonovou dlažbou jsou vytvořeny nášlapy stupňů. Výměna je provedena včetně schodišťové podesty. 

Součástí výměny bylo i zasklení návětrné strany schodiště.  

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 2.112.385,33 Kč. 

  

  

Číslo akce 0210669 

Rekonstrukce 1. a 2. NP objektu zdravotní školy v Přerově.   
Předpokládaná hodnota VZ: 2.200.000,00 Kč bez DPH 

Realizační cena dle SoD: 2.207.130,62 Kč bez DPH  

3.087.481,53 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 144.105,29 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy: 3.231.586,82 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 3.298.280,77 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 04/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: ANO 

  

Předmětem zakázky byla realizace vnitřních oprav dvou podlaží z důvodu zahájení provozu zdravotní 

školy k datu 1. září 2021. Vzhledem ke špatnému technickému stavu především soc. zařízení, 

elektroinstalace, svítidel, vnitřních rozvodů vody a odpadů a podlah z PVC bylo nutné provést 

rekonstrukci těchto prostor. Do stavebních úprav bylo nutné zahrnout rekonstrukci stupaček vody a 

odpadů v 1. a 2. NP, výměnu protipožárních dveří a interiérových dveří a nejnutnější přípravu rozvodů 

slaboproudu a to jednoho routeru a dvou stropních WIFI v patrech. Po provedení stavebních úprav 

byla provedena výmalba stavbou dotčených prostor, výměna a doplnění interiérových dveří. Úpravy 

byly dokončeny do 15.8.2021.  

Čerpání rozpočtu akce k 30.10. je ve výši 3 298 280,77 Kč. 

  

  

  

  

  

  

2. Přecházející investiční akce nad 500. tis. Kč (ORJ 21) 
Přecházející investiční akce k datu 31.10. roku 2021 do Akcí nad 500 tis Kč 2022.  

  

Číslo akce 0210028 

Dětské hřiště ul. Petřivalského  
Předpokládaná hodnota VZ:  

Vysoutěžená cena dle SoD: 

Dodatek k SoD:  



Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 30.10. 335 980,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Realizace akce byla na základě rozhodnutí vedení města odložena v důsledku COVID-19 a finanční 

prostředky na realizaci akce, kromě finančních prostředků na úhradu přeložky sítí ČEZ Distribuce výši 

336 000,0 Kč, byly vráceny do rozpočtu města. Čerpání nákladů v roce 2021 souvisí realizací přeložky 

podzemních sítí ČEZ Distribuce.  

Čerpání rozpočtu akce v 2021 k 30.10. je ve výši 335 980,00 Kč. 

  

Číslo akce 02100032 

I/55 Přerov-průtah centrem   
Předpokládaná hodnota VZ: 18.314.865,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 20.418.210,00 Kč bez DPH 

24.706.034,10 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 30.10.2021: 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 06/2021 

Ukončeno k datu 30.6.2021: NE 

  

Stavba „I/55 Přerov – průtah centrem. 1. etapa“ řeší dílčí část průtahu sil. I/55 městem Přerov Přerova. 

Komunikace vedena územím bývalého průmyslového areálu firmy Juta propojuje v nové trase ulici 

Velké Novosady s ul. Tovární, která je také zčásti zkapacitněna a přeložena do nové trasy. Projekt z 

07/1997 byl upraven tak, aby byly minimalizovány nutné demolice. Výstavbou průtahu dojde k 

výraznému nárůstu kapacity silnice I/55 a ke zkrácení průtahu městem z 3,7 km na 2,9 km. Dojde také 

k výraznému snížení objemu dopravy v centru města a v ulici Komenského (především v úseku Velké 

Novosady – Husova), což povede ke zlepšení plynulosti dopravy. V oblasti západně od nově 

budovaného průtahu dojde k úbytku dopravy až o cca 97% (ulice Husova). V oblasti na východ od 

průtahu směrem k centru (ul. Komenského) dojde k úbytku dopravy o cca 55%. V širším měřítku 

dojde na ostatní síti místních komunikací k úbytku dopravy o cca 20%. Tento průtah také zajistí 

výrazný nárůst bezpečnosti silničního provozu a to jak vozidel, tak i chodců. Průtah centrem bude 

realizován ve třech základních etapách.  

Čerpání rozpočtu akce v roce 2021 k 30.10. je ve výši 0,00 Kč 

  

  

  

  

  

Číslo akce 0210153 

Přerov, nám. TGM 16 - stavební úpravy  
Odhadovaná předpokládaná hodnota VZ: 184.297.520,66 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 09/2022  

Ukončeno k datu 31.10.2021: NE 

  

Předmětem realizace stavebních úprav objektu TGM 16 bude rekonstrukce objektu pro umístění 

radnice která bude obsahovat kanceláře, jednací místnosti, kavárnu, sociální zařízení, veřejně přístupné 

prostory hal, části kancelářských prostor, teras a dále inženýrsko-technické vybavení. Prostory 

kanceláří a dalších místností vyžadujících přirozené osvětlení jsou umístěny při jižní a severní fasádě, 

zatímco prostory nevyžadující přirozené osvětlení se nacházejí v centrálním traktu budovy. Objekt 



bude vybaven dvěma výtahy a hlavním schodištěm s výhledy na náměstí TGM na jižní fasádě, které 

plní zároveň požárně-únikovou funkci. V centrální části objektu se na každém patře nachází centrální 

jádro se sociálním zázemím, výtahovými šachtami, hlavní instalační šachta a technické vybavení. 

Prostor kolem jádra je na každém patře přístupný veřejnosti a plní funkci čekárny. V západní a 

východní část budovy se poté nacházejí kanceláře, které jsou přístupné veřejnosti jen v některých 

případech a vždy pouze se zaměstnancem Magistrátu. Do posledního podlaží s terasou je situována 

kavárna a jednací místnosti rady města. Mimo úřední hodiny radnice bude veřejnosti zpřístupněna 

pouze vstupní hala pro použití výtahu a veřejných záchodů a hlavní schodiště pro přístup na terasu a 

do kavárny. V suterénu jsou umístěny převážně sklady, sprchy se šatnami a technologické vybavení 

domu. V současné době se zpracovává dokumentace pro společné územní a stavební povolení stavby. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. 2021 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: 3.499.892,00 Kč bez DPH 

4.234.869,32 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: 2019 

Ukončeno k datu 31.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu mimoúrovňového křížení, kterou realizuje 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 0210258 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka-2 část  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.849.052,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 11/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem realizace akce jsou stavební úpravy veřejných ploch a chodníků, včetně realizace cyklo 

stezky na ulici Velká Dlážka a to její 2. etapy. Tato druhá etapa bude navazovat na 1.etapu 

cyklostezky a chodníku realizovanou v roce 2017, která byla ukončena u BUS zastávky na Velké 

Dlážce a z druhé straně bude navazovat na cyklistickou stezku a chodník končící u okružní křižovatku 

u Lidlu. Účelem stavby bude dokončit a zajistit v tomto místě bezpečný pohyb chodců a cyklistů. 

Cyklostezka je navržena jako obousměrná. Povrch cyklistické stezky je navržen ze zámkové dlažby. 

Jízdní pruhy jsou na cyklistické stezce vyznačeny zámkovou dlažbou, barvy šedé. Povrch cyklistické 

stezky je navržen ze zámkové dlažby, barvy červené. Chodník od cyklostezky oddělen hmatným 



pásem šířky 0,4m. Šířka chodníku je 3,0m včetně hmatného pásu. Chodníky jsou lemované 

betonovým chodníkovým obrubníkem. Prostorové úpravy cyklostezky a chodníku vyžadují zrušení 

jednoho stávajícího sloupu VO, který bude nahrazen novým stožárem VO a umístěn do nové pozice. 

V rámci konečných terénních úprav budou provedeny konečné práce spojené s úpravou okolního 

terénu. V současné době probíhá výběr zhotovitele.  

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

  

Číslo akce 0210259 

Cyklostezka ul. Palackého  
Předpokládaná hodnota VZ: 12.933.682,53 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: - 8.861.864,84 Kč bez DPH  

10.722.856,46 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 10/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu 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. 

Účelem stavby je, v souvislosti s rostoucí intenzitou cyklistické dopravy, propojit cyklostezky 

realizované v Předmostí a na Velké Dlážce s cyklostezkou na ulici Komenského a tím rozšířit 

ucelenou síť páteřních cyklistických tras ve městě.  

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

SO 101 – Obousměrná cyklostezka Velká Dlážka-Komenského 

SO 102 – Jednosměrná cyklostezka Velká Dlážka-Blahoslavova 

SO 103 – Cyklistické propojení Nábř. PFB-Palackého  

SO 104 – Chodník podél obousměrné cyklostezky 

SO 105 – Chodník podél jednosměrné cyklostezky 

SO 106 – Úprava stávajících přechodů pro chodce 

SO 107 – Úprava komunikací v ulici Bratrská a Palackého 

SO 109 – Přechod pro chodce v ulici Palackého 

SO 110 – Přechod pro chodce na OK Jateční 

SO 111 – Úprava chodníků a cyklostezky na ulici Komenského 

SO 112 – Dopravní značení na komunikacích 

SO 201 – Dělící stěna na Mostě Míru 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

SO 402 – Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Palackého 

SO 403 – Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Bratrská 

SO 404 – Osvětlení přechodu pro chodce na OK Jateční 

SO 405 – Úprava osvětlení na stávajících přechodech 

SO 406 – Úprava SSZ na ulici Komenského 

SO 801 – Konečné a sadové úpravy 

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 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 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 2021 k datu 31.10. 2.500,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad v 2022 

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 0210385 

Rekonstrukce lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká  
Předpokládaná hodnota VZ: 6.201.861,78 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 07/2022 



Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu bude realizace stavebních úprav lesní cesty Dalácká v šířce 3,50 m, která slouží k 

technologické dopravě v rámci hospodaření v lese a úpravy 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 

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

- penetrační makadam PMH 100 mm  

- šterkodrť ŠDb 250 mm 

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

  

  

Číslo akce 0210387  

Stavební úpravy kina Hvězda  
Předpokládaná hodnota VZ:  

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení:  

Ukončeno k datu 31.10.2021: NE 

  

Předmětem této investiční akce budou stavební úpravy exteriéru a interiéru objektu kina Hvězda. 

Projekčně bude navazovat na zpracovanou studii architekta.  

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: 14.975.720,82 Kč vč. DPH  

18.120.622,20 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 824.936,76 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 Trávník 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 824.936,76 Kč. 

  

Číslo akce 0210415 



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

Vysoutěžená cena dle SoD: 6.473.261,98 Kč bez DPH 

7.832.647,00 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

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

Datum zahájení: 10/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2021: NE 

  

Předmětem realizace je 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. Na spolufinancování této investiční akce bude využito Operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP)  

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: 4.685.233,65 Kč bez DPH 

5.669.132,72 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 1.576.975,77 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 09/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: 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 1.576.975,77 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 2021 k datu 31.10. 72.557,14 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 03/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem realizace akce je 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 3,0m 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 bylo požádáno o dotaci ze SFDI na výstavbu cyklostezek a 

z Olomouckého kraje. Přípravné práce byly zahájeny v 03/2021 kácením dřevin v prostoru stavby. Po 

vytýčení inženýrských sítí a provedení kopaných sond zhotovitel zjistil kolizi cyklostezky s 

nízkotlakým vedením plynu a odstoupil od realizace cyklostezky z důvodu nutné přeložky plynu. 

Předpoklad zahájení vlastní realizace cyklostezky bude až po provedení přeložky.   

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 72.557,14 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 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 rozpočtu k 31.10. je ve výši 0,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210532 

Sjezd na pozemku p.č. 37, ul. Palackého  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.255. 219,02 Kč bez DPH 

1.518. 815,01 Kč vč. DPH  

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.166.253,69 Kč bez DPH 

1.411.166,96 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2022 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem realizace je vybudování sjezdu na pozemek p.č. 37 v k.ú. Přerov ulice Palackého“ Sjezd 

bude umístěn na pozemku p.č. 40/1. Na místě zamýšleného vjezdu se v současné době nachází 

parkoviště. Toto parkoviště bude v rámci stavby sjezdu přemístěno. Počet míst zůstane zachován. 

Délka sjezdu bude 24,21 m. Stavební práce budou probíhat za částečně omezeného provozu. Provoz 

bude usměrněn dočasným dopravním značením. V rámci této stavby bude zbudováno nové veřejné 

parkoviště o rozměrech 13,50 x 5,00 m. Celková kapacita parkoviště bude 5 parkovacích místi, z toho 

jedno parkovací místo bude určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměr parkovacího 

stání bude 2,50 x 5,00 m a rozměr parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu bude 

3,50 x 5,00 m. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 – Příprava území 

SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 701 – Oplocení, posuvná brána  

Čerpání rozpočtu k 31.10. je ve výši 0,00 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 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH 

Datum zahájení: předpoklad 04/2022  

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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. 2021je ve výši 0,00 Kč 

  

Číslo akce 0210564 

Rekonstrukce kulturního domu, Dluhonice  
Předpokládaná hodnota VZ: 2.682.605,46 Kč bez DPH 

3.245.952,61 Kč vč. DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 11/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je realizace stavebních úprav v kulturním domě v Dluhonicích. V části objektu 

budou vyměněny stávající podlahy a bude doplněno nové hygienické zařízení v 1.PP u malého sálu. 

Dále bude doplněno i nové hygienické zařízení v 1.NP u velkého sálu. Nová hygienická zařízení 

budou vystavěna na místě stávajících skladů. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. 2021je ve výši 0,00 Kč 

  

Číslo akce 0210572 

Autobusová zastávka ul. Palackého ( u pekárny RACEK)   
Předpokládaná hodnota VZ: 1.549.317,66 Kč bez DPH 

1.874.674,37 Kč vč. DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.414.823,60 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 10/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu Autobusová zastávka ul. Palackého ( u pekárny RACEK) je úprava stávající 

autobusové zastávky. Zastávka se nachází před budovami č.p 1837, 94 a 1788 na ulici Palackého v 

Přerově. Opravená zastávka se bude nacházet částečně na stávající zastávce a částečně na zelené ploše. 

Autobusový záliv bude zhotoven z žulové kostky, komunikace pak z asfaltobetonu. V rámci 

vybudování zastávky bude proveden nový chodník, který bude napojen na stávající chodníky v okolí. 

Chodník bude ze zámkové dlažby. Jízdní pruh na komunikaci je 3, 50 m na něj plynule navazuje 

zastávkový záliv 2,75m. Zastávkový pruh je navržen pro délku autobusu 2x15,0 m. Délka 

vyřazovacího úseku je 15,0 m, délka nástupní hrany je navržena 31,0 m a délka zařazovacího úseku je 

10,0 m. Šířka zálivu je 2,75m. Konstrukčně bude záliv autobusové zastávky řešen jako dlážděný ze 

žulové kostky. Nástupiště je navrženo dlážděné a nástupní hrana má šířku 2,5m. Výška nástupní hrany 

je 0,2m nad niveletou komunikace. Autobusový záliv je vyspádován do nové uliční vpusti, která je 

napojena do stávající kanalizace.  

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. 2021je 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 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2022 



Ukončeno k datu 31.10.2021: NE 

  

Předmětem budoucí realizace bude úprava křižovatky ul. Dluhonská. Jedná se o akci ŘSD s finanční 

spoluúčastí města na realizaci chodníků. ŘSD řeší majetkové vztahy k pozemkům. Čerpání rozpočtu 

akce k 31.10. 2021 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: 8.617.244,07 Kč bez DPH  

9.909.830,68 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD: ano 104.093,01 Kč vč. DPH 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 5.903.583,02Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 03/2021 

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 

5.903.583,02Kč. 

  

  

Číslo akce 0210604 

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

Vysoutěžená cena dle SoD: 8.840.495,87 Kč bez DPH 

10.697.000,00 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,00 Kč vč. DPH   

Datum zahájení: předpoklad v 2022 

Ukončeno k datu 31.10.2021: 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 0210612 

Retence dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově  
Předpokládaná hodnota VZ: 5.673.944,49 Kč bez DPH 

6.865.472,83 Kč vč. 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 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Projekt řeší vybudování akumulačních jímek pro zadržení dešťové vody ze střech a přilehlých ploch 

zařízení Hřbitova. Vzhledem k charakteru stavby a jeho zařízení je stavba členěna na stavební objekty.  

SO01 – Retence  

SO02 – Manipulační plocha 

SO03 – Elektro část 

Rada města Přerova č.72 po projednání zrušila svým rozhodnutím dne 20.10.2021 výběrové řízení 

veřejné zakázky na stavební práce z důvodu hodných zvláštního zřetele, včetně důvodů 

ekonomických.  

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

  

Číslo akce 0210620 

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení  
Předpokládaná hodnota VZ: 2.635.000,00 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 06/2022 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

ZM Přerova ze dne 27. 4. 2020 přijalo usnesení a schválilo strategii plnění požadavků občanů místní 

části Dluhonice jako kompenzace za újmu způsobenou umístěním dálnice D1 do obydlené části 

Dluhonic. Pro vydání územního rozhodnutí a pokračování přípravy investiční akce je nutné uzavřít 

smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie. Jedná se o přeložku venkovního vedení VN 3x22 kV, na par. č. 491/1 k.ú. 

Dluhonice. Důvodem přeložky vedení VN je kolize s budoucím umístěním staveb v lokalitě Záhumení 

v Dluhonicích. V rámci přeložky VN bude provedena demontáž stávajícího vedení nad připravovanou 

výstavbou RD. Stávající kabelové vedení VN typu 3x240 bude uloženo do chráničky. Současně se 

souběhem s VNK bude provedeno u kabelů NN uložení dle PNE. Po uzavření smlouvy bude ze strany 

ČEZ zahájeno zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude 

upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena 

přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení. Odhad 

celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 2 635,0 tis. Kč.  

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 

67.354.704,31 Kč vč. DPH 

  

Interiér 3.432.677,60 Kč bez DPH 

4.153.539,90 Kč vč. DPH 

Technologie 5.196.048,00 Kč bez DPH 

6.287.218,08 Kč vč. DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD (stavba): 52.492.485,87 Kč bez DPH 

63.515.907,90 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  



Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 2.211.716,25 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 08/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: 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 2.211.716,25 Kč.  

  

Číslo akce 0210625 

Rekonstrukce VO ul. Zakladatelů, Hliník, Nová, Martinská  



Předpokládaná hodnota VZ: 2.092.479,57 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2022 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Projekt řeší kabelizaci-přeložku nadzemního rozvodu veřejného osvětlení a napojení místního rozhlasu 

z nového VO. Přeložka-kabelizace VO je řešeno z důvodu kabelizace nadzemního vedení NN v 

majetku ČEZ Distribuce a.s. S tím souvisí nejnutnější změna trasy VO (souběh s trasou NN) a 

umístění sloupů VO. Demontáž bude provedena v rozsahu montáže a v součinnosti s demontáží 

nadzemního vedení ČEZ. Jedná se o liniovou stavbu veřejného osvětlení nacházející se ve středně 

obydlené části s malými požadavky na zábor pro potřebu realizace. Stavba bude realizována v 

koordinaci se stavbou kabelizace NN vedení ČEZ v zájmovém prostoru.  

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

Číslo akce 0210629 

Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3  
Předpokládaná hodnota VZ: 5.347.692,13 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 4.812.924,17 Kč bez DPH  

5.534.862,80 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 17.061,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 09/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

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

provedení zateplení obálky objektu, zateplení půdního prostoru, výměna vnějších výplní otvorů vč. 

prací souvisejících s těmito činnostmi. Na obvodové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací 

systém ETICS z desek z expandovaného polystyrenu. V soklové části bude použit extrudovaný 

polystyren. Podlaha v půdních prostorech bude v celé ploše zateplena izolací z desek minerální vaty. U 

vstupu na půdu bude rozebrána cihlová dlažba a nahrazena tepelnou izolací z tuhých desek minerální 

vaty. Od vstupu k výlezům na střechu a ke komínům bude zhotovena dřevěná lávka z OSB desek ve 

dvou vrstvách. 

Na uliční fasádě dojde k odbourání stávající římsy pod okny ve 4.NP v celé délce. Součástí projektu je 

také výměna oken, vnějších dveří a zhotovení nových stříšek pro balkóny ve dvoře. Bude provedeno 

nové oplechování parapetů oken, oplechování okapu střechy, oplechování veškerých říms objektu a 

osazení nových krycích košů plynových kamen, včetně prodloužení prostupů. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 17.061,00 Kč. 

  

Číslo akce 0210649 

Rekonstrukce chodníku ul. Komenského  
Předpokládaná hodnota VZ: 2.881.304,90 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 1.950.810,71 Kč bez DPH  

2.360.480,96 Kč vč. DPH  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 85.839,70 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: 07/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce chodníku v ul. Komenského v rozmezí křižovatek ul. 

Komenského a Čapky Drahlovského a ul. Komenského a Kratochvílova, za účelem zvýšení 

bezpečnosti chodců. Chodník pro chodce ve většině své trasy zůstává stávající šíře. Chodník je 



navržený v minimální šířce 3,20-4,50 m. Bude obnovena skladba konstrukce chodníku, navržena je 

zámková dlažba tl. 0,06m a v místech parkovacích ploch a vjezdů k nemovitostem je navržena 

zámková dlažba tl. 0,08 m. Obrubníky budou použity stávající žulové. V místech přechodů budou 

obruby snížené na 0,02m a v místě zastávky budou zvýšené na 0,2 m. Chodník je navrhován v trase 

stávajícího chodníku a jsou zachovány výškové i šířkové parametry. Délka: 220,00 m + 88,00 m, šířka 

chodníku: 3,20-4,50 m 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 85.839,70 Kč. 

  

Číslo akce 0210652 

Rekonstrukce VO ul. Za Školou, U Pomníku, Záhumení, Kozlovice  
Předpokládaná hodnota VZ: 2.187.432,705 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2022 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Projekt řeší kabelizaci-přeložku nadzemního rozvodu veřejného osvětlení a napojení místního rozhlasu 

z nového VO. Přeložka-kabelizace VO je řešeno z důvodu kabelizace nadzemního vedení NN v 

majetku ČEZ Distribuce a.s. S tím souvisí nejnutnější změna trasy VO (souběh s trasou NN) a 

umístění sloupů VO. Demontáž bude provedena v rozsahu montáže a v součinnosti s demontáží 

nadzemního vedení ČEZ. Jedná se o liniovou stavbu veřejného osvětlení nacházející se ve středně 

obydlené části s malými požadavky na zábor pro potřebu realizace. Stavba bude realizována v 

koordinaci se stavbou kabelizace NN vedení ČEZ v zájmovém prostoru.  

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

  

Číslo akce 0210662 

Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion  
Předpokládaná hodnota VZ: 18.114.825,07 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: 21.905.631,64 Kč bez DPH 

26.505.814,28 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 04/2022 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Projekt řeší stavební úpravy v objektu Hotelu Zimního stadionu v Přerově, kde se v 1. NP nacházejí 

šatny a zázemí pro hráče, ve 2.NP jsou umístěny hotelové pokoje a zázemí obsluhy. Ve 2. NP se 

nachází také původní sauna se zázemím, která je však nefunkční a již léta není využívána. Nové 

wellness je řešeno v prostorách nové přístavby. Z tohoto důvodu se neuvažuje se zprovozněním 

původní sauny. Projekt řeší opravu hygienických zařízení a šaten hráčů na zimním stadionu v Přerově, 

vč. nových rozvodů vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky. Budou provedeny dispoziční úpravy 

hygienických zařízení a šaten k zajištění optimálního využití stávajících prostor. Po dohodě 

provozovatele Zimního stadionu a provozovatele Hotelu dojde k propojení prostor 1.NP s prostory 

původní sauny a s využitím těchto prostor pro účely hokejového klubu. Ve 2.NP se předpokládá 

zázemí pro trenéry. Na místě zavěšeného ochlazovacího bazénku sauny bude zřízeno nové schodiště. 

Budou provedeny stavební a dispoziční úpravy stávajících hygienických zařízení a šaten hráčů v 1. 

NP. Nově jsou navržena 4 hygienická zařízení hráčů s přístupem vždy ze 2 šaten. Tři hygienická 

zařízení jsou vybavena vždy 6 sprchami, 2 umyvadly, 1 kabinou WC a 3 pisoáry. Čtvrté HZ sloužící 

pro starší žáky, dorost a juniory je vybaveno 8 sprchami, 3 umyvadly, 2 kabinami WC a 7 pisoáry. 

Bude upraveno také WC pro muže a ženy s přístupem z chodby, bude vytvořeno nové zázemí pro 

rozhodčí, úklidová místnost a prádelna. Nově bude řešena ošetřovna ve stávajícím průchodu k ledové 

ploše. Podlahová plocha 1.NP, zahrnující stavební úpravy je cca 1100 m2. 



Ve 2.NP, v prostorách původní dispozice – bude zřízeno zázemí pro trenéry hokejového klubu – 

kancelář, hygienické zařízení, zasedací místnost, sklad  

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

  

Číslo akce 0210663 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Hranická 14 (FVO)  
Předpokládaná hodnota VZ: 687.694,63 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich 

umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 

provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, 

napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, 

oživení systému a jeho zkušební provoz. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu v areálu 

Základní školy Přerov, Předmostí . Elektrárna bude tvořena celkem 44 ks fotovoltaických panelů, o 

výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 15,84 kWp. Hlavní jistič pro 

připojení FVE je 3 x 25 A. 

● instalovaný výkon DC: PDC = 15,84kWp 

● výstupní výkon AC: PAC = 15 kVA 

● předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 15 000 kWh 

V současné době probíhá výběr dodavatele.  

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

  

Číslo akce 0210664 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Za Mlýnem 1 (FVO)  
Předpokládaná hodnota VZ: 699.446,25 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich 

umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 

provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, 

napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, 

oživení systému a jeho zkušební provoz. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu v areálu 

Základní školy Přerov, Za Mlýnem. Elektrárna bude tvořena celkem 41 ks fotovoltaických panelů, o 

výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 14,76 kWp. Hlavní jistič pro 

připojení FVE je 3 x 32 A. 

● instalovaný výkon DC: PDC = 14,76kWp 

● výstupní výkon AC: PAC = 15 kVA 

● předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 14 000 kWh 

V současné době probíhá výběr dodavatele.  

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

  

Číslo akce 0210665 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Trávník 27 (FVO)  
Předpokládaná hodnota VZ: 790.191,42 Kč bez DPH  



Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich 

umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 

provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, 

napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, 

oživení systému a jeho zkušební provoz. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu v areálu 

Základní školy Přerov, Trávník 27. Elektrárna bude tvořena celkem 47 ks fotovoltaických panelů, o 

výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 16,92 kWp. Hlavní jistič pro 

připojení FVE je 3 x 32 A. 

● instalovaný výkon DC: PDC = 16,92kWp 

● výstupní výkon AC: PAC = 17,5 kVA 

● předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 16 000 kWh 

V současné době probíhá výběr dodavatele.  

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

  

Číslo akce 0210666 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Svisle 13 (FVO)  
Předpokládaná hodnota VZ: 1.017.962,52 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich 

umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 

provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, 

napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, 

oživení systému a jeho zkušební provoz. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu v areálu 

Základní školy Přerov, Svisle. Elektrárna bude tvořena celkem 69 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 

360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 28,74 kWp. Hlavní jistič pro 

připojení FVE je 3 x 50 A. 

● instalovaný výkon DC: PDC = 28,74kWp 

● výstupní výkon AC: PAC = 25,0 kVA 

● předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 25 000 kWh 

V současné době probíhá výběr dodavatele.  

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

  

Číslo akce 0210667 

Snížení energetické náročnosti ZŠ U Tenisu 4 (FVO)  
Předpokládaná hodnota VZ: 844.367,90 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD: -  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 0,0 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  



Předmětem projektu je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich 

umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání 

provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, 

napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, 

oživení systému a jeho zkušební provoz. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu v areálu 

Základní školy Přerov, U tenisu 4. Elektrárna bude tvořena celkem 55 ks fotovoltaických panelů, o 

výkonu 360 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 19,8 kWp. Hlavní jistič pro 

připojení FVE je 3 x 32 A. 

● instalovaný výkon DC: PDC = 19,8 kWp 

● výstupní výkon AC: PAC = 20 kVA 

● předpokládaná výroba el. energie za rok: cca 18 800 kWh 

V současné době probíhá výběr dodavatele.  

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

  

Číslo akce 0210659 

Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice  
Předpokládaná hodnota VZ: 906.604,47 Kč bez DPH 

Vysoutěžená cena dle SoD:  

Dodatek k SoD:  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Realizační náklady v 2021 k datu 31.10. 3.630,00 Kč vč. DPH  

Datum zahájení: předpoklad 12/2021 

Ukončeno k datu 30.10.2021: NE 

  

Předmětem projektu budou stavební úpravy ve stávajícím objektu v obci Kozlovice. Jedná se o 

stavební úpravy a změnu užívání ve stávajícím objektu v obci Kozlovice u Přerova. Stavení úpravy se 

týkají dvorní části objektu a dvoru se vstupní bránou. Stavba bude nově upravena jako garáž pro 

parkování hasičského auta dobrovolných hasičů. Stávající severovýchodní, vnější stěna bude částečně 

odbourána – garážový vjezd. Vnitřní příčky, výplně otvorů a podlahy budou kompletně vybourány. 

Dojde k odstranění stávajících vnitřních i vnějších omítek. Stávající oplechování a dešťové žlaby a 

svody budou ponechány. Střecha je v dobrém technickém stavu. V prostoru dvora budou vybourány 

stávající dlážděné chodníky. Stávající vjezdová brána bude vybourána vč části zděného oplocení. 

Brána bude rozšířena, aby umožnila stočení vozidla. 

Čerpání rozpočtu akce k 31.10. je ve výši 3.630,00 Kč. 

  

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

ORJ 024 ) je k 31.10. 2021 14 akcí zrealizovaných, a 36 akcí přechází do roku 2022.  

 

 


