
Pořadové číslo:  24/5 

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 13.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků 

na ulici Svépomoc I 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 

„Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ je předložen i k projednání Radě města 

Přerova na její 83. schůzi dne 20. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že termín pro předložení předloh pro 24. 

zasedání Zastupitelstva města Přerova předchází konání 83. 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 25. 4. 2022. 

 

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 „Rekonstrukce chodníků 

na ulici Svépomoc I v Přerově“. 

 



Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

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

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy na místní komunikaci v ulici Svépomoc I v 

intravilánu Přerova od ulice Malá Tratidla po ulici Na Svépomoc a od ulice Na Svépomoc po konec 

komunikace u plochy určené pro kontejnery. 

Jedná se o úseky délky 145,38m a 208,96m. Práce budou zahájeny odstraněním stávající 

asfaltobetonové vrstvy v tl. cca100 mm a dojde k položení nových asfaltobetonových vrstev. 

Komunikace bude lemována novým betonovým silničním obrubníkem a dvojřádkem žulové kostky, 

které budou uloženy ve společném betonovém loži. Nově položené betonové silniční obrubníky se 

budou osazovat s fází cca 120 mm nad niveletu komunikace, v místě vjezdů bude tato fáze 20 mm nad 

niveletu komunikace. Dále tento objekt zahrnuje úpravu přilehlých chodníků a vjezdů. Úprava spočívá 

v provedení nových konstrukčních vrstev do hl. cca 400-440 mm. 

U napojení navržených ploch na stávající přilehlé vozovky bude proveden zarovnávací řez tl. 50 mm s 

odskokem cca 200 mm ve stávající vozovce pro položení vrchní obrusné vrstvy s přesahem 

oproti spodním vrstvám.  

Řešení varovného pásu v místě vjezdů je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

V rámci stavebních prací bude provedena výšková úprava všech stávajících poklopů zasahujících do 

nově upravené komunikace, chodníků a vjezdů. 

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy – část I 

SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy – část II 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností PRINTES - Atelier s.r.o. v roce 2021 a 

rozpočtu (cenová soustava ÚRS 2021/01) činí celkové rozpočtované náklady 8 920 084,81 Kč bez 

DPH, tj. 10 793 602,62 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 11 000 000 Kč v rozpočtu roku 2022 

Odboru řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 2219, POL 6121, ORG 

0210626000000.  

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v 2. pololetí r. 2022. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Komunikace i chodníky na ul. Svépomoc I jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Časté lokální opravy 

způsobily v komunikaci značné nerovnosti, na chodníkách je v mnoha místech uvolněná dlažba, která 

je vlivem klimatických podmínek a zimní údržby narušená, rozpraskaná.  

 

 


