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Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru kanceláře primátora
ZDENĚK DANĚK, vedoucí oddělení organizační

Název materiálu:

Petice

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí petici části obyvatel místní části Přerova Kozlovic, která byla projednána na základě 
žádosti občana statutárního města Přerova podané dne 19.11.2012 podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů formou petice podle zákona č. 
85/1990 Sb., o právu petičním.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Kancelář primátora

předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:

Dne 19. 11. 2012 byla na Kancelář primátora Magistrátu města Přerova (dále jen „Kancelář 
primátora“) doručená petice obyvatel místní části Přerova Kozlovic s názvem „Petice za řešení 
havarijní situace – dezolátního stavu nevyhovující vozovky Grymovská ulice /silnice II 434/ místní část 
Kozlovice – a urychlení výstavby obchvatu Kozlovic. Dále žádáme obousměrný zákaz vjezdu vozidel o 
celkové hmotnosti nad 7,5 tuny s okamžitou platností“. Petice byla podpořená celkem 501 podpisy 
občanů místní části Přerova Kozlovic. Současně byla zástupcem petičního výboru vznesena žádost, 
aby petice byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, projednána na jednání Zastupitelstva města Přerova. Kancelář 
primátora byla dále informována o tom, že petice byla zaslána i hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. 
Jiřímu Rozbořilovi.

Kanceláří primátora k uvedenému předmětu petice bylo zjištěno následující.



Problematiku dopravy ve smyslu podané petice v rámci Magistrátu města Přerova řeší Odbor 
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, konkrétně Oddělení dopravně 
správních agend. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o výkon státní správy (přenesené působnosti) 
nikoliv o výkon samosprávy. Výkon činnosti (úkonů přenesené působnosti) dopravně správních agend 
nepřísluší do kompetencí primátora statutárního města, rady města a ani zastupitelstva města. Tyto 
orgány v tomto případě mohou být pouze iniciačním orgánem.

Statutární město Přerov reagovalo na stížnosti občanů na průjezd těžké nákladní dopravy po 
krajské komunikaci II/434 ulicí Dvořákova a místní části Přerov IV – Kozlovice již v roce 2010 (Rada 
města Přerova), kdy bylo svoláno jednání za účasti zástupců statutárního města Přerova, tajemníka 
Magistrátu města Přerova (dále jen „MMPr“), Správy silnic Olomouckého kraje, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Olomouc, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního 
hospodářství, Celního úřadu Přerov, Policie ČR, Krajského ředitelství policie Severomoravského 
kraje, Dopravního inspektorátu Přerov, MMPr, Odboru životního prostředí.

Výstupem z tohoto jednání, i z několika následujících bylo, že je nutno na všechna jednání 
přizvat i zástupce dotčených obcí, kterých by se odklonění dopravy dotýkalo, neboť při dalším vedení 
správního řízení by se stejně dostali do role účastníků řízení se všemi  právy z tohoto institutu 
vyplývajícími.

Tato jednání, ať už se všemi dotčenými či jen s některými z nich, se v určitých časových 
úsecích opakovala. Výstupy všech těchto jednání byla nakonec shrnuta na jednání dne 12. 12. 2012, na 
kterém byla zaznamenána zamítavá stanoviska Policie ČR, DI Přerov, obce Sušice, Radslavic, města 
Lipníku nad Bečvou, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy silnic Olomouckého kraje.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako metodický 
orgán, označil svým písemným přípisem ze dne 19.11. 2012 návrh na přemístění dopravy jako „velmi 
nevhodné“ a jako „velmi nestandardní řešení“. 

Stanovisko týkající se rekonstrukce komunikace II/434 a vybudování přeložky silnice II/434 
obdržel petiční výbor písemně dopisem ze dne 14. 12. 2012 od 1. náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje Mgr. Aloise Mačáka, MBA.

Ohledně případné výstavby kanalizace v místní části Přerova – Kozlovic bude podána podrobná 
informace ředitelem Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. Ing. Miroslavem Dundálkem. Předmětné 
stanovisko bude součástí písemné odpovědi na petici.


