
Příloha č. 1 - Zrealizované a ukončené investiční akce nad 500 tis. Kč v roce 

2022 
 

Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (ITI) 

Cena dle SoD:        1 567 890,00 Kč bez DPH 

         1 897 146,90 Kč  vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:      1 847 768,87 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:    1 873 783,87 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

Stavba řešila úpravy veřejných ploch a chodníků vč. cyklostezky na ulici Velká Dlážka. Jedná 

se o plochy po pravé straně ve směru ke křižovatce Velká Dlážka – Lipnická, v úseku 

od autobusové zastávky na ulici Velká Dlážka po okružní křižovatku Velká Dlážka – Lipnická. 

V rámci stavby došlo k vybudování cyklostezky a chodníku, která propojila již zřízené části.  

 

Cyklostezka ul. Palackého 

Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny Racek) 

Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. Palackého 

Jednalo se o tři investiční akce, které byly rozpočtově odděleny, jejich realizace byla zahrnuta 

pod jednu smlouvu o dílo. 

Cena dle SoD:        11 197 394,26 Kč bez DPH 

         13 548 847,05 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:    16 169 748,11 Kč. vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022   15 657 667,69 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 dokončena. 

Cyklostezka ul. Palackého 

Předmětem realizace byla cyklostezka, která 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.  

Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny Racek) 

Předmětem realizace byly stavební úpravy stávající autobusové zastávky. Zastávka se nachází 

před budovami č.p 1837, 94 a 1788 na ulici Palackého v Přerově. Opravená zastávka je 

umístěná částečně na stávající zastávce a částečně na zelené ploše. Autobusový záliv je 

vydlážděný žulovými kostkami, komunikace pak z asfaltobetonu. V rámci vybudování 

zastávky byl proveden nový chodník, který byl napojen na stávající chodníky v okolí. Tato část 

stavby byla dokončena ve 12/2021 s povolením pro předčasné užívání stavby.  

Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. Palackého 

Jednalo se o vybudování nového sjezdu na p.č. 37 v k.ú. Přerov s délkou sjezdu cca 24,21 m. 

V rámci vybudování sjezdu došlo k přemístění stávajícího parkoviště, o kapacitě 5 parkovacích 

stání. Dále došlo k vybourání stávající zděné plotové zídky. Byla provedena nová zděná plotová 

zídka a osazení posuvné brány. V rámci této stavby bylo zbudováno nové veřejné parkoviště o 

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

parkovací místo bude určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.  



Akce byla spolufinancována prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace z Integrovaného 

regionálního operačního programu a z části z rozpočtu Olomouckého kraje. 

  

 

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI) 

Cena dle SoD:        15 081 720,82 Kč bez DPH 

         18 248 882,20 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smluv:     19 446 402,10 Kč vč. DPH  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   17 412 736,99 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27 byla 

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 byla i součást projektu Elektroinstalace ZŠ 

Trávník. Realizace akce byla zahájena o prázdninách školního roku 2021. Na realizaci akce 

byly uzavřeny smlouvy na stavební část, na konektivitu a na dodávku a montáž nábytku. Akce 

byla spolufinancována prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace z Integrovaného 

regionálního operačního programu. 

 

Revitalizace rybníků v Předmostí - 1. etapa - dot. 

Cena dle SoD:        6 473 262,00 Kč bez DPH 

         7 832 647,00 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:     9 572 902,62 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   7 722 603,17 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

Projektová dokumentace řešila úpravu stávajícího chovného rybníka, který je součástí 

vodohospodářské soustavy v lokalitě za zahrádkářskou kolonií mezi Předmostím 

a Dluhonicemi. Byly odtěženy splavené zeminy ze dna, postupně došlo k 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. 

Realizace akce byla započata v roce 2021, dokončení v roce 2022. Akce byla spolufinancována 

z Operačního programu Životní prostředí. 

 

Rekonstrukce kulturního domu, Dluhonice 

Cena dle SoD:          2 312 024,03 Kč bez DPH 

           2 797 549,08 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:       3 427 483,72 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:     3 457 503,72 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem investiční akce byly stavební úpravy v kulturním domě v Dluhonicích. V části 

objektu byly vyměněny stávající podlahy a doplněno nové hygienické zařízení v 1.PP u malého 

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

zařízení byla vystavěna na místě stávajících skladů. Součástí realizace je instalace a montáž 



vodovodních a odpadních rozvodů, nová instalace a montáž elektrorozvodů včetně 

kompletačních prvků.  

Akce je spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Kompenzací Dluhonice – II. 

etapa. 

 

Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3 

Cena dle SoD:        4 812 924,17 Kč bez DPH 

         5 823 638,25 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:     6 251 341,43 Kč vč. DPH   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   6 353 245,43 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 dokončena. 

Předmětem realizace byly stavební úpravy spočívající ve snížení energetické náročnosti 

budovy, tj. v provedení zateplení obálky objektu, zateplení půdního prostoru, výměny vnějších 

výplní otvorů vč. prací souvisejících s těmito činnostmi. Bytový dům je šestipodlažní, celkový 

počet bytů je 16 bytů. Nová fasáda byla navržena ve světle šedé barvě, veškeré římsy jsou tmavě 

šedé, soklová část byla opatřena soklovou mozaikovou omítkou s barevnými kamínky. Jsou 

osazena nová plastová okna a balkonové dveře, nové vchodové dveře. Obvodové zdivo z uliční 

strany je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu v tl. 160 

mm.  

Na realizaci akce bylo využito úvěru ze Státního fondu podpory investic. 

 

Rekonstrukce 3. a 4. NP objektu zdravotní školy v Přerově.  

Cena dle SoD:  

stavba – 3 180 106,98 Kč bez DPH/ konektivita –  366 847,00 Kč bez DPH  

stavba – 3 847 929,45 vč. DPH/ konektivita – 443 884,87 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:       4 291 814,32 Kč vč. DPH   

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:      4 291 814,31 vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

Předmětem zakázky je realizace vnitřních oprav dvou podlaží z důvodu zahájení provozu 

zdravotní školy k datu 1. září 2022. 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.  

 

Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice  

Cena dle SoD:           842 932,20 Kč bez DPH 

         1 019 947,96 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ano  

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:     1 162 298,15 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   1 162 298,15 Kč vč. DPH 

Investiční akce je k datu 31.10.2022 ukončena. 

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

Stavební úpravy se týkaly dvorní části objektu a dvoru se vstupní bránou. Stavba je nově 

upravena jako garáž pro hasičské auto. V objektu vzniklo jedno garážové stání. Vjezd do garáží 

bude umožněn pomocí bočních sekčních průmyslových vrat s elektro pohonem o rozměru 

4000x2700mm. Nové výplně okenních otvorů a vnějších dveří jsou plastové výrobky. Dvůr je 

nové předlážděn zámkovou dlažbou, doplněný byl nový štěrbinový žlab pro snadnější odvod 

dešťových vod. Žlab je napojen a na stávající rozvod vedený v jeho blízkosti.   

 

 



Investiční akce, u kterých předpokládáme ukončení do konce roku 2022 
 

Propojení cyklostezek Velká Dlážka-Hranická  

Cena dle SoD:        12 790 000,00 Kč bez DPH 

         15 475 900,00 Kč vč. DPH 

Dodatek ke smlouvě: ano 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:           15 372 096,54 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:     8 610 229,56 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10. 2022 ukončena, předpoklad ukončení 11/2022, akce 

nebude přecházet do r. 2023 

Předmětem realizace je propojení cyklostezky mezi ulicemi Velká Dlážka a Hranická v 

Přerově. Jedná se o dvoupruhovou cyklostezku v délce cca 166 m, cyklostezka ústí do tubusu 

pod železniční tratí. V místech klesání cyklostezky k podjezdu pod železniční tratí je 

komunikace vedena v železobetonových rámech. Součástí stavby je šachta pro odčerpávání 

dešťových vod a ocelové zábradlí. Srážková voda bude svedena do šachty a dále přečerpávána 

do hlavního odvodňovacího zařízení pomocí odstředivého čerpadla. 

Dojde k provedení nového dopravního značení, vybudování veřejného osvětlení s LED 

lampami. V rámci celé výstavby dojde ke kácení, přesadbám dřevin, které jsou v kolizi s nově 

navrženými stavebními objekty, a k náhradním výsadbám. 

Akce je spolufinancována z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury a část 

prostřednictvím dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.  

 

Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov (EKO-KOM) 

Vysoutěžená cena dle SoD:       8 840 495,86 Kč bez DPH 

          10 697 000,00 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:     10 697 000,00 Kč vč. DPH 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:        9 628 066,80 vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10. 2022 ukončena, předpoklad ukončení 12/2022, akce 

nebude přecházet do r. 2023 

Záměrem projektu je navýšení kapacity stávající třídicí linky o 405 tun odpadů za rok. Projekt 

řeší přestavbu 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. Základem 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. Akce bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. 

K 1.9.2022 zahájen zkušební provoz, předpoklad ukončení 12/2022. 

 

Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově 

Vysoutěžená cena dle SoD:      7 635 781,51 Kč bez DPH 

         9 239 295,63 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne 

Konečná hodnota závazku ze smlouvy:  

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:   2 118 459,42 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10. 2022 ukončena, předpoklad ukončení 12/2022, akce 

nebude přecházet do r. 2023 

Předmětem investiční akce 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 145,38 m a 208,96 

m.  Práce budou zahájeny odstraněním stávající asfaltobetonové vrstvy v tl. cca 100 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. Předpoklad ukončení prací 12/2022.  

Poznámka: do RM dne 24.11.2022 bude předkládán Dodatek č. 1 na VCP/MNP v celkové výši 

93 967,56 Kč bez DPH. 

 

 

Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově 

Vysoutěžená cena dle SoD:         1 932 959,59 Kč bez DPH 

           2 338 881,10 Kč vč. DPH 

Dodatek k SoD: ne 

Celkové realizační náklady k datu 31.10.2022:         294 845,30 Kč vč. DPH 

Investiční akce není k datu 31.10. 2022 ukončena, předpoklad ukončení 12/2022, akce 

nebude přecházet do r. 2023 

Předmětem realizace jsou stavební úpravy centrálního prostoru Horního náměstí v Přerově – 

zákryt historické studny, které budou zahrnovat obnovu studny – konstrukce krytu studny se 

skládá z pěti částí. První částí je betonová nástavba, a tedy základ krytu, druhou částí je nosná 

ocelová konstrukce, třetí částí je posedová plocha, čtvrtou částí je konstrukce s tvrzeným 

bezpečnostním sklem a pátou částí je osvětlení. Součástí bude založení povrchu z kamenné 

dlažby, založení mlatové plochy, doplnění mobiliáře, výsadba stromů do prokořenitelných 

buněk a přípojka NN pro připojení osvětlení studny. Zahájení předpokládáme v 07/2022, 

ukončení do 12/2022.  

Poznámka: do RM dne 24.11.2022 bude předkládán Dodatek č. 1 na VCP/MNP v celkové výši 

83 689,19 Kč bez DPH. 

 


