
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 14.04.2022 

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

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu 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 „TGM 16 – 

Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8123 210 Dlouhodobé přijaté 

půjčené  

prostředky 

3 024,0 * + 82 000,0 85 024,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210153 

– Přerov, nám. TGM 16 

– stavební  

úpravy) 

223 000,0 + 82 000,0 305 000,0 

 

 

3. si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vybrat postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ a schválit uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „TGM 16 

– Rekonstrukce budovy Magistrátu 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 „TGM 16 – Rekonstrukce 

budovy Magistrátu v Přerově“. 

 

Na základě smlouvy o právu provést stavbu č. 1258/OPR/2022 (ÚZSVM), SML/0535/2022 (SMPr) 

mezi Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vlastníkem 

jednotky a Statutárním městem Přerovem jako investorem, jejíž uzavření bylo schváleno usnesením 

Rady města Přerova č. 2982/81/6/2022 dne 24.3.2022, platí: 

1. Právo investora provést projekční a administrativní přípravu stavby nezakládá právo investora 

zahájit faktickou realizaci této stavby; předmětná jednotka č. 555/5 s příslušnými podíly na budově a 

pozemcích je předmětem majetkoprávních jednání mezi vlastníkem jednotky a investorem řešených 

samostatnou smlouvou.   

2. Investor se zavazuje, že nezahájí žádné stavební práce a stavební zásahy do budovy TGM 16, a 

to až do doby právních účinků nabytí vlastnického práva k jednotce č. 555/5 s příslušnými podíly na 

budově a pozemcích ve prospěch investora. 

3. V případě porušení zákazu ve smyslu zahájení faktické realizace stavby investorem, či jím 

pověřenou třetí osobou, před nabytím vlastnického práva k jednotce č. 555/5 s příslušnými podíly na 

budově a pozemcích investorem, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 7.500.000,- Kč. 

 

Účastníci zadávacího řízení, zejména pak vybraný dodavatel, má legitimní právo očekávat, že kromě 

bezodkladného uzavření smlouvy (viz ustanovení § 124 ZZVZ) mu také bude umožněno bezodkladně 

přistoupit k započetí řádného plnění veřejné zakázky a že v této souvislosti mu bude poskytnuta také 

veškerá zákonem či smlouvou předvídaná součinnost ze strany zadavatele. To mj. znamená, že 

veškeré překážky bránící zahájení plnění veřejné zakázky odpadnou v rozumné době po uzavření 

smlouvy. Takovou překážkou vedoucí k odkladu započetí plnění z důvodů ležících na straně 

zadavatele (objednatele) mohou být i výše uvedená ujednání smlouvy o právu provést stavbu. 

 

V průběhu času zpravidla dochází, ke změnám v situaci na trhu, k nárůstu cen vstupních surovin a 

prací apod. Jestliže např. smlouva o dílo nabývá účinnosti ihned po jejím uzavření nebo v rozumné 

době poté (po splnění odkládací podmínky), lze tyto faktory určitým způsobem zohlednit v nabídkové 

ceně. S prodlužujícím se časovým odstupem mezi okamžikem uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

a nabytím její účinnosti, resp. započetím plnění veřejné zakázky, se však možnost takového 

zohlednění cenových výkyvů a dalších faktorů ovlivňujících cenovou nabídku dodavatele stává stále 

méně reálnou. Je-li následně překročena určitá mez, kdy již původní konstrukce nabídkové ceny 

nekoresponduje se změněnými podmínkami na daném trhu, lze učinit závěr, že již dochází k podstatné 

změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Důvodem je vysoce pravděpodobný předpoklad, že 

při znalosti budoucího vývoje situace, tzn. při vědomí toho, že veřejnou zakázku nebude možné plnit 



ještě dlouhou dobu po uzavření smlouvy, by dodavatelé zakalkulovali takové riziko do svých 

nabídkových cen, případně by zcela rezignovali na svou účast v zadávacím řízení, což by umožnilo 

účast jiných dodavatelů nebo ovlivnilo výběr dodavatele v daném zadávacím řízení. 

 

Zadavatel se tak může ocitnout v pozici smluvní strany porušující svou smluvní či zákonnou povinnost 

k poskytnutí součinnosti nezbytné ke splnění smlouvy na veřejnou zakázku, ale faktickou nečinnost 

zadavatele je možné současně považovat za podstatnou změnu závazku, pokud je v souvislosti s 

takovou změnou naplněn některý z definičních předpokladů podstatné změny vymezených v 

ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

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

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

bez vyjádření 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. K financování bude do rozpočtu města zapojena 

část úvěru přijatého od Československé obchodní banky, a. s. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stavebního objektu na nám. T. G. Masaryka 

555/16 v Přerově. 

Stávající budovu se navrhuje kompletně odstrojit až na nosnou konstrukci. V první fázi se odstrojí 

všechny vnitřní lehké povrchové úpravy a stavební prvky (podhledy, montované příčky apod.) a 

vnitřní instalace a technické vybavení (ZTI, svítidla, rozváděče, VZT prvky, veškeré rozvody, výtahy, 

strojovny atd.), vše až po předchozím odpojení budovy od vnějších přípojek energií a médií, resp. po 

uzavření přívodů. Následně se provedou vnitřní demoliční práce příček a podlah. Zachovány zůstanou 

pouze PZD betonové panely, které jsou uloženy na ocelovou konstrukci. Částečně se odstraní i 

zdvojená podlaha v 1.PP včetně stávajícího násypu a to z důvodu instalace technického vybavení v 

suterénu. Stávající betonová mazanina podlah bude odstraněna v celé ploše. V budově jsou nově 

navržené vertikální komunikace – schodiště a výtahy, a instalač- ní šachty, pro něž se provedou otvory 

ve stávajících vodorovných konstrukcích. Jejich svislé konstrukce budou železobetonové, v případě 

instalační šachty z pórobetonových tvárnic. Příčky v 1.PP budou převážně vyzděné z betonových 

tvárnic. Instalační předstěny jsou z SDK. V ostatních podlažích 1.- 6.NP budou příčky sádrokartonové 

či ze skla, tloušťky a provedení podle požadovaných vlastností. Příčky mezi kancelářemi a chodbami 

budou skleněné. Všechny příčky budou provedeny až po stropní konstrukci. Posuvné dveře mezi 

kancelářemi budou plné, dřevěné s ocelovými zárubněmi, stejně jako posuvné dveře z chodeb. Dveře 

do prostor přístupných z hlavní chodby budou dvojité skleněné. Dveře do technických místností v 

suterénu jsou navrženy ocelové bezfalcové, hladké, vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu s 

požadovanou požární odolností. Stropy budou ve všech podlažích opatřeny kovovými mřížkovými 

podhledy osazenými betonové nosníky stávající nosné konstrukce. Nad podhledy budou osazeny 

plošné prvky chlazení a větrání, rozvod kabelů a na stávající betonové panely budou osazeny akustické 

panely. Podlahy v části 1.PP budou zesíleny z důvodu uložení kartoték, které mají vysoké zatížení a v 

jednom případě dojde k prohloubení stávající podlahy z důvodu umístění nádrže SHZ. Podlaha v 1.NP 

bude odstraněna stávající vrstva betonové mazaniny a nahrazena cementovým potěrem (broušený 

beton). Podlahy v 2.NP až 6.NP budou odstraněny stávající betonová mazanina a z důvodu statického 

odlehčení konstrukce také škvárový násyp a nahrazeny lehčím typem tepelné izolace a PUR stěrkou. 



Střechy na terasách v 2.NP, 3.NP a 6.NP budou mít nové všechny vrstvy konstrukční (tepelná a 

hydroizolace), povrchová nášlapná vrstva bude tvořena dlažbou a lokálně doplněna zelení. Největším 

zásahem do odstrojené budovy bude opláštění. Obvodové konstrukce jsou dvojího druhu: fasády s 

okny a fasáda plná. U plné fasády na západním štítě a části fasády při východním štítě, které jsou na 

hranici pozemku č. 194, bude zachována stávající zděná stěna z keramických tvárnic a doplněna o 

tepelnou izolaci a pohledový vlnitý plech. Fasády severní a jižní budou celoprosklené. Na jižní fasádě 

bude prosklená část od úrovně podlahy až k závěsnému stropu, na severní straně potom 700 mm nad 

úrovní podlahy až po závěsný strop. Budou zaskleny izolačním trojsklem, s výklopnými okny o šířce 

600 mm pro přirozené větrání a k servisnímu přístupu v případě jižní fasády. Fasády budou kotveny 

pomocí kovových profilů do stávajících betonových panelů. Pevná výplň v úrovni mezi závěsným 

stropem a podlahou horního podlaží bude vyplněna tepelnou izolací s finálním povrchem z 

eloxovaného plechového plátu. Na horní hraně okenních profilů budou namontovány stínící rolety. 

Servisní koridor o normové minimální průchodné šířce 600 mm bude z pororoštu, uloženého na 

nosnících kotvených do stávající konstrukce. Na přední hraně servisního koridoru bude uchycený 

nosný rám z ocelových profilů, který bude vynášet stínící panely z tahokovu. Tepelné izolace v ploše 

západní a východní části fasády budou z minerální vlny. Opláštění pavilónu v 6.NP je navrženo jako 

celoprosklené. Na horní hraně bude opatřeno stínícími textilními roletami. Na střeše bude umístěna 

strojovna chlazení, stávající antény a část rozvodů vzduchotechniky, které kvůli nízké konstrukční 

výšce v 6.NP nemohou být umístěny v závěsném stropu. 

Nově budou vybudovány vnitřní rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV), cirkulace teplé vody 

(CTV). Nové rozvody vnitřní kanalizace budou řešeny jako oddílné, zvlášť pro vody splaškové a 

dešťové. Vnitřní kanalizace bude gravitační. V suterénu objektu budou splaškové a dešťové vody 

napojeny na stávající svodná potrubí, která jsou napojeny do jednotné kanalizace. 

Objekt bude připojen na systém CZT (centrální zásobování teplem). Umístění PS (předávací stanice) 

bude v 1.PP objektu. Do předávací stanice v 1.PP objektu bude přivedena přípojka horkovodu, která 

bude ukončena za obvodovou stěnou objektu. Pro vedení nové přípojky horkovodu k objektu bude 

využita existující trasa historického parovodu. Pozůstatky parovodu budou odstraněny a trasa bude 

využita pro nově navržený horkovod. 

Společná strojovna vytápění a chlazení bude umístěna v 1.PP objektu. 

Zdrojem tepla bude výměníková stanice umístěná v 1.PP objektu a napojená na akumulační nádobu 

tepla (AKU) umístěnou ve strojovně vytápění a chlazení. Z akumulační nádoby budou dále vedeny 

pod stropem 1.PP v rámci strojovny rozvody ke kombinovaného rozdělovači a sběrači. Z toho budou 

pak následně vedeny jednotlivé okruhy po objektu s napojením na koncová zařízení. Pro rozvod do 

vyšších podlaží bude využito instalační šachty ve středu dispozice objektu. Připojovací potrubí v rámci 

jednotlivých podlaží ke koncovým zařízením je vedeno v podhledech, případně v podlaze. Tepelné 

ztráty prostupem a infiltrací jednotlivých místností budou dle požadavku investora pokrývat spirálová 

otopná tělesa (v kancelářích, hale 1.NP a hlavním schodišti). V místnostech zázemí kanceláří (WC, 

umývárny, sprchy v 1.PP a soc. zázemí v 1.NP) a na hlavních chodbách v podlažích 2.NP až 6.NP je 

navrženo teplovodní podlahové vytápění. 

Zdrojem chladu bude vzduchem chlazený chiller umístěný na střeše objektu a napojený na akumulační 

nádobu chladu (AKU) umístěnou ve strojovně vytápění a chlezení. a vnitřní jednotku výrobníku 

chladu umístěnou ve strojovně ÚT v 1.PP. Zařízení budou propojeny chladivovým okruhem a 

výrobník chladu bude distribuovat chladnou vodu dále do systému – tj. do vodních chladičů VZT 

zařízení a vodních fancoilů, které budou chladit především kancelářské prostory, zasedací místnosti, 

prostor kavárny v 6.NP a hlavního schodiště. V objektu je uvažován „dvoutrubkový“ rozvod chladu, 

tedy zařízení bude možné využívat pouze k chlazení daných prostor. Pro chlazení serveroven v 

jednotlivých podlažích bude využito chladicích split zařízení. Jednotky budou umožňovat celoroční 

chlazení vnitřní technologie. 

Celý objekt bude nuceně větrán tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických, 

technologických výměn vzduchu a zajištění mikroklimatických podmínek, bude využíváno rekuperace 

tepla z odpadního vzduchu. Vzduchotechnika neřeší tepelné ztráty objektu. Větrání chráněných 

únikových cest a místností archívů bude dle příslušných norem a právních předpisů. Prostory s 

občasným využitím (WC, sklady apod.) budou větrány přirozeným způsobem okny, případně 

podtlakově odtahovými ventilátory. Chlazení vnitřních prostor je uvažováno, ale pouze na 

dochlazování přívodního vzduchu, vzduchotechnika neřeší tepelnou zátěž objektu. Předpokládá se 



ochrana proti vnější tepelné zátěži.  

V rámci rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově bude instalace vzduchotechnických zařízení řešena 

pro níže uvedené prostory: 

zařízení č.1 – větrání archívu ve 1.PP a tech zařízení 

zařízení č.2 – větrání kanceláří 1.PP až 2.NP 

zařízení č.3 – větrání kanceláří 3.NP až 5.NP 

zařízení č.4 – větrání zasedacích místností a příbuzných prostorů v 6.NP 

zařízení č.5 – větrání chodeb a sociálního zařízení 1.PP až 2.NP 

zařízení č.6 – větrání chodeb a sociálního zařízení 3.NP až 5.NP 

zařízení č.7 – větrání bufetu a míst k sezení 

zařízení č.8 – větrání chráněné únikové cesty typu B 

zařízení č.9 – větrání strojovny SHZ 

zařízení č.10 – větrání soc. zařízení 1.NP a 2.NP 

zařízení č.11 – větrání soc. zařízení 1.NP  

zařízení č.12 – větrání soc. zařízení 6.NP, skladu a úklidoví místnosti 

zařízení č.13 – větrání šatny bufetu a soc. zařízení 

zařízení č.14 – provozní větrání výtahových šachet 

zařízení č.15 – větrání CHÚC-A  

V rámci silnoproudé elektroinstalace bude řešeno: 

1. připojení objektu k síti NN 

Objekt je ve stávajícím stavu připojen přípojkou NN ukončenou rozpojovací skříní situovanou na 

fasádě na severní straně. V objektu jsou rozmístěny stávající rozvaděče fakturačního měření 

jednotlivých odběratelů, které budou prověřeny, odběry magistrátu budou sloučeny, odběry rušených 

nájemců jednotlivých prostor budou převedeny na magistrát a vybrané odběry (Vodafone, Cetin apod.) 

budou zachovány. Veškerá měření budou přesunuta do hlavní rozvodny NN situované v 1.PP. 

Pověřený zástupce investora vyvolá jednání s distributorem elektrické energie, z důvodu prověření 

kapacity distribučního vedení, sloučení a převedení jednotlivých odběrů a stanovení dalších podmínek 

distributora ke změnám připojení objektu!! 

2. hlavní rozvaděč objektu RH 

3. elektroinstalace objektu 

4. instalace přípravny jídla 

5. osvětlení 

6. inteligentní řízení budovy 

7. zařízení BPZ objektu  

8. nouzový zdroj UPFD 

9. nouzové a protipanické osvětlení (NO)  

10. vypínání elektrické energie 

Kabelové trasy budou vedeny v konstrukci stěn, v podhledech na příchytkách a kabelových roštech a v 

podlaze v elektroinstalačních kanálech a trubkách. Trasy SLP budou řešeny odděleně od vedení 

silnoproudu.  

V místnosti hlavního rozvaděče bude zřízena hlavní uzemňovací svorka MET. K MET budou 

připojeny všechny instalované větší technologická zařízení budovy, jednotlivé přímo neuzemněné 

přípojnice EVPx, uzemnění přepěťových ochran rozvaděče RH, bod rozdělení sítí rozvaděče RH a jiné 

případné aplikace. 

V rámci systému ochrany před bleskem (LPS) bude řešen: 

1. vnitřní LPS – Ekvipotenciální pospojování a přepěťové ochranné zařízení SPD 

2. vnější LPS – Uzemnění  

3. vnější LPS – Hromosvod  

V rámci slaboproudé elektroinstalace bude řešeno: 

1. vnitřní telefonní a datové rozvody 

2. Interkom – IP videovrátný 

3. poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS  

4. přístupový systém a docházkový systém – ACS 

5. informační/vyvolávací sytém 

6. kamerový systém CCTV  



7. systém přivolání pomoci 

8. evakuační rozhlas – ER 

9. elektrická požární signalizace (rozsah střežení pomocí systému EPS, způsob detekce požáru, 

tlačítkové hlásiče, umístění hlavní ústředny EPS, časy T1 a T2, činnosti, které systém EPS ovládá a 

monitoruje, spojení s HZS, adresace informací, požadavky na kabelové trasy a napájení, generální 

klíč, koordinační zkoušky) 

V rámci administrativní budovy magistrátu Přerova se počítá s nově vybudovaným bufetovým 

provozem. Bufet bude sloužit k výdeji hotových zákusků, salátů, rozpečeného pečiva z připravených 

zmražených polotovarů, prodeji čerstvého pečiva a dalšího baleného sortimentu a také k výrobě 

teplých nápojů jako jsou káva, čaj či studených jako jsou čepované nápoje ze sudů. Nedílnou součástí 

provozu bude také sociální zázemí pro obsluhu bufetu, šatna obsluhy, zásobování provozu a 

zpracování plynných exhalací, tekutých a tuhých odpadů. 

V rámci objektu bude fungovat stabilní mlhové hasicí zařízení skládající se z potrubní sítě s mlhovými 

hlavicemi pevně zabudovanými do objektu, které účinně zajistí likvidaci požáru v daném chráněném 

místě. Jako hasivo je u tohoto systému použita voda, kterou dodává strojovna s dostatečně navrženým 

výkonem čerpadla a zásobou vody. Pro svůj provoz musí mít stálou zásobu vody dle stupně jištění. 

Zásoba vody v nádrži musí být po vyčerpání doplněna do 36 hodin. 

Objekt bude po rekonstrukci obsahovat kanceláře, jednací místnosti, občerstvení, sociální zařízení, 

veřejně přístupné prostory hal, části kancelářských prostor, teras a dále inženýrsko-technické 

vybavení. Prostory kanceláří a dalších místností vyžadujících přirozené osvětlení budou umístěny při 

jižní a severní fasádě zatímco prostory nevyžadující přirozené osvětlení se budou nacházet v 

centrálním traktu budovy. Objekt bude vybaven dvěma výtahy a hlavním schodištěm s výhledy na 

náměstí T.G. Masaryka na jižní fasádě, které bude zároveň plnit požárně-únikovou funkci. V centrální 

části objektu se na každém patře bude nacházet centrální jádro se sociálním zázemím, výtahovými 

šachtami, hlavní instalační šachta a technické vybavení. Prostor kolem jádra bude na každém patře 

přístupný veřejnosti a bude plnit funkci čekárny. V západní a východní část budovy se poté budou 

nacházet kanceláře, které budou částečně přístupné veřejnosti a to vždy pouze za doprovodu 

zaměstnance Magistrátu. Do posledního podlaží s terasou bude situováno občerstvení a jednací 

místnosti Radnice. 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 občerstvení. V 

suterénu budou umístěny převážně sklady, sprchy se šatnami a technologické vybavení domu. 

  

Protože budova slouží veřejnosti, jsou všechny prostory přístupné veřejnosti navrženy tak, aby se zde 

osoby s omezenou pohyblivostí mohly bezpečně pohybovat. Na komunikacích nevzniknou 

architektonické bariéry, pro překonávání výškových rozdílů jsou navrženy rampy a výtahy, vodorovné 

komunikace budou dostatečně široké pro pohyb osob na invalidních vozíčcích či o berlích, případně i 

pro dětské kočárky. Budova bude mít hlavní vstup z náměstí T.G. Masaryka s výškovým rozdílem, 

který sleduje svažitý terén náměstí a bezbariérový nástup na schodiště tak bude při východní části 

objektu. Ve dvoře potom bude vyhrazené parkování pro invalidní stání. Pohyb po budově bude 

zajištěn dvojicí výtahů. Protože budova není vhodná pro samostatné návštěvy osob se zrakovým 

postižením a jejich volný pohyb po budově, nebude budova vybavena příslušným technickým 

zařízením pro jejich navigaci (s výjimkou standardního vybavení výtahu). Budova bude vybavena 

standardním informačním systémem zohledňujícím i osoby s omezenou pohyblivostí. Hlavní zasedací 

/ zastupitelský sál v 6.NP bude vybaven dle potřeby mobilním zařízením pro přenos zvukového 

signálu do zařízení pro neslyšící. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností Anagram & Gruppa L.L.C. v roce 2022 a 

rozpočtu (cenová soustava ÚRS úroveň 1. pololetí 2022) činí celkové rozpočtované náklady 248 830 

310,94 Kč bez DPH, tj. 301 084 676,24 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Veřejná zakázka je k dnešnímu dni finančně kryta ve výši 223 000,0 tis. Kč v rozpočtu roku 2022 

Odboru řízení projektů a investic, Oddělení investic ORJ 021, ODPA 6171, POL 6121, ORG 

0210153000000. V případě schválení úpravy rozpočtu bude finanční krytí investiční akce činit 305 



000,0 tis. Kč. 

  

Předpokládaný termín realizace: 
Předpokládaný termín zahájení realizace akce je v 2. pololetí r. 2022 s výhradou toho, že dojde k 

odstranění (vyřešení) překážek bránících zahájení realizace. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Stavební objekt na parcele č. 194 v k.ú. Přerov byl uveden do provozu v 1969. Jedná se o 

podsklepenou 5-ti podlažní budovu se 6-tým ustoupeným podlažím. Dle archivních podkladů se jedná 

o stavbu s kombinovanou ocelobetonovou konstrukcí, ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je 

celoplošně podsklepen, obvodový plášť je v současnosti tvořen ve východním a západním průčelí 

cihelným zdivem a hlavní podélné fasády jsou tvořeny boletickými panely. Tento objekt není zateplen. 

V objektu je výtah, ale svými parametry nesplňuje požadavky pro přepravu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. V rámci stavebních úprav je tak nutné provést vestavbu nového 

výtahu. Technický stav zdravotechnických instalací, vytápění a elektroinstalací odpovídá stavu v době 

realizace. K přestavbě či provedení stavebních úprav je nutné přistoupit jako ke komplexní 

rekonstrukci objektu.  

 

 


