
Zápis z 4. jednání pracovní skupiny (PS)

na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, 
Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

ze dne 14.05.2012

Přítomni:

Ing. Tomáš Dostal člen Rady města Přerova

Ing. Jiří Draška předseda OV Předmostí

Ing. Miloslav Skládal

Ing. Miroslav Herinek

Ladislav Mlčák člen Zastupitelstva města Přerova

Mgr. Helena Netopilová členka Zastupitelstva města Přerova, předsedkyně PS

Ing. arch. Jan Horký architekt

organizační pracovník
Ing. František Zlámal

MMPr, Odbor koncepce a strategického rozvoje, vedoucí odděle-
ní koncepce a rozvoje města

Omluveni:

Edita Rozsívalová

Ing. Michal Symerský člen Zastupitelstva města Přerova

Ing. Tomáš Tužín projektant

Nepřítomni:

Petr Školoud

Zápis:

Předsedkyně PS Mgr. Netopilová přivítala přítomné a připomněla, že v závěru minulého jednání se 
vzdala předsednictví v této PS, ale vzhledem k tomu, že nebyl zvolen nový předseda PS zahájila 
jednání a seznámila členy s důvodem jednání, kterým je předložená studie proveditelnosti rekon-
strukce železniční stanice Přerov, 2. stavba a projednání výzvy k předložení nabídek na zpracová-
ní Dopravně-inženýrské a technické studie podle požadavku Ministerstva dopravy (textová část se 
dvěma hlavními situacemi studie proveditelnosti a návrh textu výzvy byly zaslány s pozvánkou na 
dnešní jednání).

Organizační pracovník PS seznámil v kostce s částmi studie proveditelnosti 2. stavby vztahující se 
ke zřízení žel. zastávek Dluhonice a Předmostí (o možnosti vybudování cyklopodjezdu není ve 
studii proveditelnosti ani zmínka). Studie navrhuje zřídit obě železniční zastávky (Dluhonice i 
Předmostí) jako oboustranné ve směru z Přerova i do Přerova, ale pouze na kolejích vedoucích 
z/do železniční stanice Přerov. Z toho vyplývá, že vlaky jedoucí mimo Přerov tj. ve směru Praha 
(Olomouc) – (Hranice) Ostrava nebo Val. Meziříčí a opačném nebudou moci zastavovat. Protože 
není jasná finanční náročnost cyklopodjezdu uvedl příklady realizovaných nebo připravovaných 
(zastavených ve fázi přípravy) srovnatelných podjezdů (podchodů) v rozsahu nákladů přepočíta-
ných na předpokládané parametry cyklopodjezdu. Dále zdůraznil, že v případě zřízení žel. zastá-
vek je vyžadována 50% spoluúčast na vynaložených nákladech zřízení zastávek a v případě cyk-
lopodjezdu 100% financování z rozpočtu města, což by představovalo cca 30 mil. Kč na zastávky a 
10 až 40 mil. v případě cyklopodjezdu (náklady by měla upřesnit technická studie). Informoval, že 



za daných podmínek převládá názor ustoupit od přípravy zastávek a dále pokračovat jen 
s přípravou cyklopodjezdu.

Předsedkyně PS Netopilová nesouhlasí s ukončením záměru zřízení zastávek. Ing. arch. Horký 
připomněl memorandum zastupitelstva, zkritizoval kvalitu studie a požadoval vypracování variant-
ního řešení zastávek a doplnit do ní cyklopodjezd, přestože nebude financován SŽDC.

Radní Ing. Dostal připomněl, že jednání v srpnu 2012, kde nás vyslyšeli a zastávky do studie pro-
veditelnosti je zařadili. Projektant zřejmě zadání SŽDC splnil, ale není v rozsahu potřeb města. 
Dále připomněl kolizi s jinými stavbami, kterých se rekonstrukce žel.st. dotýká.

Zástupce ČD v pracovní skupině informoval, že zapracování žel.st. do studie proveditelnosti bylo 
nařízeno z vyšších míst a projektanti se jimi seriózně zabývali. Účastnil se jednání, kde toto bylo 
projektanty prezentováno včetně posouzení výhod, nevýhod a problémů navrženého řešení.

Ing. arch. Horký navrhl oslovit SŽDC, aby studii proveditelnosti nechali doplnit o další varianty ře-
šení zastávek. Poté přednesl připomínky nepřítomného Ing. Tužína, které mu před jednáním pře-
dal: 1. studie vůbec neřeší převedení cyklistické dopravy pod železnicí, tudíž ani jeho technické 
řešení (rozšíření stávajícího mostního objektu nebo samostatným objektem), 2. zařazení bourání 
izolované silniční vany a její nové vybudování do nákladů vyvolaných výstavbou zastávek, 3. řeše-
ní umístění perónů pouze ke kolejím do žel.st. Přerov (doplnit studii o možnost využití žel.zast. pro 
všechny projíždějící vlaky vč. využití „Dluhonské spojky“). K návrhu výzvy k výběru zpracovatele 
požadovaných studií navrhuje rozdělení výběrových řízení na každou studii zvlášť, snížit limit na 
prokázání kvalifikačních předpokladů na 100 000 Kč a změnit požadovanou kvalifikaci na silniční 
stavby (nepožadovat splnění pravidel pro stavby SŽDC). Ing. arch. Horký navrhl nyní zadat jen 
dopravně – inženýrskou studii pro posouzení využitelnosti zastávek a technickou studii zadat až po 
odpovědi SŽDC na požadavek doplnění variant a podle toho upravit rozsah zadání.

Ing. Draška doplnil, že je něco jiného posuzovat využitelnost zastávek (počty nastupujících / vystu-
pujících cestujících) pro celou spádovou oblast 40 -50 tis. obyvatel nebo jen pro 10 – 15 tis. obyva-
tel (potencionálních cestujících).

V závěru Mgr. Netopilová oznámila, že svou rezignaci zašle písemně a na předsedu pracovní sku-
piny navrhla Ing. Tužína. Přítomní členové se shodli, že hlasovat o novém předsedovi budeme až 
na příštím jednání.

Pracovní skupina se dohodla na následujícím usnesení:

1. Pracovní skupina konstatuje, že obsah vypracované studie proveditelnosti neodpovídá před-
stavám a záměrům města.

2. Pracovní skupina doporučuje požádat SŽDC o doplnění studie proveditelnosti o varianty umís-
tění nástupišť na kolejích vedoucích mimo žel.st. Přerov a doplnění umístění cyklopodjezdu.
V případě záporné odpovědi doporučuje zadat doplnění studie z prostředků města. 

3. Pracovní skupina doporučuje samostatné zadání dopravně – inženýrské studie, jež prokáže 
předpokládanou frekvenci cestujících.

Závěr – další jednání se uskuteční podle potřeby, pouze v případě, že RM tuto PS nezruší.

Zapsal Ing. Zlámal

Mgr. Helena Netopilová
předseda pracovní skupiny


