
Pořadové číslo:  3/6 

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 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – Palackého, Velká 

Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce SSZ na 

křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“, dle důvodové 

zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu 

krátkodobých prostředků 

na 

bank. účtech 

567 774,2 * + 1 000,0 568 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210696 – Modernizace 

světelných signalizačních 

zařízení v Přerově) 

7 000,0 * + 1 000,0 8 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce 

SSZ na křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ a návrh na 

doporučení schválení úprav rozpočtu byl předložen i k projednání Radě města Přerova na její 9. schůzi 

dne 13. 2. 2023. Oba návrhy byly Radou města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023, usnesení č. 

271/9/6/2023, schváleny. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic 

Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce SSZ na 

křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“. 

 

Odbor ekonomiky 

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

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

opatření – posílení rozpočtu o 1 000 000 Kč. K dofinancování výše uvedené akce budou použity 

zdroje ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku 

hospodaření. 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému světelného signalizačního zařízení na 2 

křižovatkách v Přerově (Komenského - Palackého, Velká Dlážka - Kopaniny), a to včetně preferencí 

vozidel městské hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Dojde k obnově zařízení 

technologie světelných signalizačních zařízení, která spočívá v obměně řadičů světelných 

signalizačních zařízení s dynamickým řízením, osazení návěstidel světelnými zdroji typu LED, 

doplnění vhodných detektorů na detekci vozidel a chodců. Dojde k výměně některých stávajících 

stožárů SSZ, řadiče SSZ, stožárových svorkovnic, kabelových rozvodů ke stožárům, chodeckých 

tlačítek, návěstidel a svodů k návěstidlům a pospojování technologie SSZ. V rámci opravy bude SSZ 

doplněna o video-detektory. Na křižovatce Komenského – Palackého dojde i ke stavebním úpravám 

vyvolaným posunem stávajícího přechodu pro chodce směrem do křižovatky. 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Na základě projektové dokumentace zpracované společností AŽD Praha, s.r.o., Divize automatizace 

silniční techniky v roce 2022 činí celkové rozpočtované náklady 6 593 166,77 Kč bez DPH, tj. 7 977 

731,79 Kč včetně DPH. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Finance určené na realizaci jsou předmětem převodů z roku 2022 do 2023 ve výši 7 000,0 tis. Kč a 

zároveň je v rámci tohoto materiálu žádáno o posílení rozpočtu o částku 1 000,0 tis. Kč. V případě 

schválení převodů a posílení rozpočtu budou finanční prostředky alokovány v rozpočtu Odboru řízení 

projektů a investic, Oddělení investic, ORJ 021, ORG 0210696 v celkové výši 8 000,0 tis. Kč.  



 Předpokládaný termín realizace: 

Předpokládaný termín zahájení realizace akce je 2. pololetí r. 2023. 

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky: 
Světelné signalizační zařízení na křižovatkách Komenského – Palackého a Velká Dlážka – Kopaniny 

je technicky zastaralé a nevyhovující. Samotné řešení křižovatek neodpovídá požadavkům dnešního 

provozu, dochází k časté poruchovosti semaforů vlivem stáří zařízení, výměna jednotlivých dílů je 

vzhledem k stáří problematická, některé náhradní elektrické prvky se již nevyrábí. Stávající zařízení 

neumí zajistit prioritní průjezd IZS, tedy integrovaného záchranného systému. 

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situační výkres (křižovatka Komenského – Palackého) 

Příloha č. 2 – Situační výkres (křižovatka Velká Dlážka – Kopaniny)  

 

 


