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Název bodu:

Severovýchodní obchvat - změna harmonogramu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. varianty
Varianta A
1. schvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 změnu limitu parametru harmonogramu v
"Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy
2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 o "Pokračování projektu" s novým parametrem
harmonogramu v "Posudku projektu " v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat"
uvedeného v bodu 1 a dle důvodové zprávy
Varianta B
1. neschvaluje ve smyslu směrnice QS 74-02 změnu limitu parametru harmonogramu v
"Posudku projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy
2. rozhodlo ve smyslu směrnice QS 74-02 o ukončení projektu "Hranice - Severovýchodní
obchvat"

Předcházející usnesení ve věci:
650/2018 - ZM 27 ze dne 22.2.2018, 763/2018 - ZM 31 ze dne 20.9.2018, 456/2019 - RM 13
ze dne 11. 6. 2019

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města, ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ Hranice, projektovým výborem a
projektovým týmem, zajišťuje přípravu akce Hranice – Severovýchodní obchvat. Akce je
vedena projektovým řízením dle směrnice QS 74-02.
Projektový výbor je na svých jednáních informován o průběhu přípravy akce Severovýchodní
obchvat a přijímá potřebná rozhodnutí pro realizaci přípravy akce.
V rámci přípravy akce probíhá Změna č.1 Územního plánu (ÚP), která souvisí se stavbou
Severovýchodního obchvatu. Při projednání návrhu Změny č. 1 ÚP ve společném jednání
byly podány připomínky. Vzhledem k podaným připomínkám a jejich vypořádání a
předpokladu podání námitek v rámci veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP,
nebude zřejmě možné dodržet předpokládaný termín schválení Změny č.1 ÚP v
Zastupitelstvu města ve 12/2019 tak, jak je uvedeno v Posudku projektu – změna č.1.
Tato změna č.1 v rámci Posudku projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva města
763/2018 – ZM 31 ze dne 20.9.2018. S termínem schválení Změny č.1 ÚP v zastupitelstvu
města a jejím dokončením souvisejí navazující termíny a navazujících činností v rámci
přípravy akce Severovýchodní obchvat.
V Posudku projektu v bodu 4 – Rizika, je uvedeno riziko projektu a to:
Podání námitky do Změny č.1 územního plánu – prodloužení termínu přípravy
Nová změna limitů parametru harmonogramu byla v souladu se směrnicí QS 74-02
projednána dne 10. 1. 2019 resp. 17.4.2019 na projektovém výboru a byla schválena.
Projektový výbor rozhodl zahájit navazující činnost v rámci přípravy akce a to
výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí až po schválení
Změny č. 1 ÚP v Zastupitelstvu města a vyhotovení úplného znění Změny č. 1 ÚP.
Nově upravený harmonogram v Posudku projektu bod 3:
3.
HARMONOGRAM
I. Etapu zajišťuje město Hranice, předpokládané termíny:
- Změna č.1 územního plánu – schválení zastupitelstvem města a vyhotovení úplného znění
do 4/2020
- Zajištění majetkoprávních vztahů a vydání pravomocného územního rozhodnutí (včetně
DUR,
průzkumů, posouzení studií) do 12/2021
II. Etapu zajišťuje Olomoucký kraj, předpokládané termíny:
Zajištění stavebního povolení, včetně projektové dokumentace pro stavební povolení
+
dokumentace pro provedení stavby 2022 /2023
Zajištění finančních prostředků na realizaci stavby 2022/2023
Výběrové řízení na zhotovitele stavby + zahájení realizace 2023/2024
Dokončení stavby 2024/2025
Radě města se předkládá ke schválení, v souladu se směrnicí QS 74-02 Projektové řízení,
změna limitu parametru v „Posudku projektu“ uvedená v bodě "č.3 Harmonogramu akce", v
souladu s uvedenými Riziky uvedenými v „Posudku projektu“.
Změna limitů parametru harmonogramu byla v souladu se směrnicí QS 74-02
projednána dne 10. 1. 2019 resp. 17.4.2019 na projektovém výboru a byla schválena.
Rada města svým usnesením č. 456/2019 - RM 13 ze dne 11. 6. 2019 schválila ve
smyslu směrnice QS 74 -02 změnu limitu parametru harmonogramu v "Posudku
projektu" v rámci akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy a
doporučila Zastupitelstvu města ve smyslu směrnice QS 74-02 schválit "pokračování
projektu" u akce "Hranice - Severovýchodní obchvat", dle důvodové zprávy.
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Pozn. V případě rychlejšího průběhu projednání a ukončení Změny č.1 ÚP, budou
bezodkladně navazovat další činnosti potřebné v rámci přípravy akce.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh

3

