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Zápis z 3.zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

konané dne 3.2.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti RM

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing.arch. Horký Jan,

Mgr. Pavlíček Robert , Švestková Valéria (odchod v 19:00), Ing. Tužín Tomáš,  Ing. Lesáková Kamila

(organizační pracovník)

Omluveni: Mlčák Ladislav, Ing. Antonín Prachař

Hosté: Mgr. Zwyrtek Hamplová Jana (advokátka), Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru ROZ), Mgr. 

Vojtášek Zdeněk (vedoucí odboru MAJ), Holas Zdeněk (vedoucí odd. správy ostatního majetku a 

komunálních služeb)

Program:

1. Nám. Svobody Přerov - úprava dopravního značení
2. Čekyně, ul. K Rybníčku, Vinohrádky – oprava místních komunikací
3. Dotace z Programu PVTI – S.J., Újezdec
4. Na Marku – parkování
5. U Rybníka, Malá Trávnická – místo pro přecházení
6. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020 - návrh postupu dokončení plánu, termín veřejného projednání
7. Různé 

Předseda VPRID zahájil jednání. Výbor je v počtu 7 přítomných členů (2 omluveni) usnášeníschopný.

1. Nám. Svobody Přerov - úprava dopravního značení – Návrh úpravy DZ předložený Policií 
ČR, DI byl v 5/2014 projednán Pracovní skupinou pro návrh plánu oprav místních komunikací a 
dopravu v klidu. Na základě doporučení pracovní skupiny zajistil Odbor MAJ vydání rozhodnutí o 
stanovení DZ. Po osazení DZ byly DZ zakryty. VPRID obdržel návrh dalších 6ti variant řešení dopravy 
v lokalitě nám. Svobody k projednání. 
Výbor se problematikou zabýval v širším kontextu – vč. organizačně-dopravního uspořádání ul. 
Wurmovy, kde technická pomoc „Revize cyklostezek a cyklotras v Přerově“ navrhuje odstranit 
nevyhovující křížení cyklistického pásu v ul.Komenského s komunikací do ulice Wurmova 
zjednosměrněním ul. Wurmovy.
Výbor projednal stávající skutečnosti na nám. Svobody (nedostatečná šíře komunikace pro 
obousměrný provoz a oboustranné podélné parkování, nebezpečný výjezd z Jungmannovy ulice) a ve 
Wurmově ul. (kolize s cyklisty vyjíždějícími do vozovky od budovy baru Lumír, kongesce na výjezdu 
z ul. Wurmova na ul. Komenského). Výbor se dohodl ponechat na nám. Svobody osazené DZ dle 
původního návrhu Policie ČR s podmínkou doplnění svislého DZ (doplňkové tabulky) umožňující 
průjezd cyklistů v protisměru – přesné znění usnesení viz příloha č.1 usnesení.
Výbor souhlasil se zjednosměrněním části ul. Wurmovy, od ul. Komenského po ul. Smetanovu, 
v témže směru, při zachování obousměrného provozu cyklistů - přesné znění usnesení viz příloha č.1 
usnesení.
Dle výboru je třeba dopravu řešit systémově. Vyhledávání kolizních bodů a odstraňování 
jednodušších dopravních závad by mohl řešit odbor zaměřený na dopravu (v současné době má na 
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starosti 1 pracovník z Odboru MAJ). Z podnětu vedoucího Odboru MAJ bude výbor na příštím 
zasedání posuzovat vhodnost zřízení odboru dopravy.

2. Čekyně, ul. K Rybníčku, Vinohrádky – oprava místních komunikací
Místní část Čekyně žádá město o zajištění PD na opravu MK v ul. K Rybníčku a Vinohrádky. Oprava MK 
by měla proběhnout obdobným způsobem jako loňská oprava ul. Na Podlesí. Předseda místního 
výboru p. Střelec navrhuje provizorní opravu MK, která by vyřešila stav do doby výstavby kanalizační 
sítě v Čekyni. Realizace stavby i PD bude uhrazena z finančních prostředků určených místní části 
Čekyně. Oprava MK by měla dle p. Střelce obsahovat položení nových vrstev z asfaltobetonu při 
ponechání stávající konstrukce bez rozfrézování, srovnání a zhutnění. 
Výbor doporučil před započetím projekce provést zkušební vrty.
Požadavek místní části Čekyně je předložen výboru k odsouhlasení z důvodu přípravy (zadání PD) a 
budoucí investice. Výbor vzal na vědomí přípravu a realizaci oprav výše uvedených MK - přesné znění 
usnesení viz příloha č.1 usnesení.

3. Dotace z Programu PVTI – S.J., Újezdec
Výbor se vrátil k žádosti p. S. o prodloužení termínu kolaudace na vybudování VO, která byla 
projednávána na2.zasedání Výboru PRID dne 26. 1. 2015, aby změnil výborem navrhovanou výši 
sankce viz. usnesení výboru č. UVPRID/02/06/2015. Ve věci vyřešení celé záležitosti byla přizvána 
nezávislá advokátka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, se specializací na oblast práva územních 
samospráv. Advokátka shledala porušení smlouvy jako nezávažné a smluvně nastavené sankce 
v rozporu s dobrými mravy. Na základě této skutečnosti doporučuje vyvolat s p. S.  jednání ke smírné 
dohodě – dohodě o narovnání.

VPRID vyslovil názor, že ZM rozhodne o vyřešení případné sankce dle smlouvy MMPr - SML/516/2012 
tak, aby byla oběma smluvními stranami uzavřena dohoda o sankci přiměřené závažnosti porušení 
povinností vyplývajících z této smlouvy (např. ve výši poskytnuté dotace na realizaci veřejného 
osvětlení). Sankční podmínky smlouvy považuje VPRID za příliš tvrdé a v rozporu s dobrými mravy s 
ohledem na míru porušení této smlouvy.

4. Na Marku – parkování  Na základě požadavku vedení města byl zpracován návrh na řešení 
parkování na ploše parc.č. 4955 k.ú. Přerov. Vymezený prostor se nachází v městské památkové zóně, 
příčné a podélné spády zpevněných ploch nesplňují některé legislativní požadavky pro zřizování 
parkovišť. Stavební úřad požaduje osazení parkovacích zábran proti sjetí vozidla.  Vzhledem 
k příčným a podélným sklonům není navrženo vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace. Parkoviště nelze legalizovat pouhým osazením a tzv. stanovením DZ. 
V současnosti se jedná o chodník, takto byla stavba kolaudována. Proto stavební úřad na základě 
příslušné žádosti a dokumentace provede „změnu dokončené stavby“. Při realizaci rekonstrukce nám. 
Na Marku byla bez náhrady zrušena původní parkovací místa. Plánované parkoviště na travnatých 
plochách mezi ul. Na Marku a Spálenec zamezily archeologické vykopávky. 
Výbor se seznámil s návrhem, avšak z důvodu umístění navrhovaného parkoviště v pohledovém úhlu 

na hradby a z důvodu pietního místa (Gayerův památník) nedoporučil pokračovat v přípravě PD. 

Parkovací místa je třeba hledat na vhodnějších plochách v širším okolí. Přesné znění usnesení je 

uvedeno v příloze č.1  usnesení.

5. U Rybníka, Malá Trávnická – místo pro přecházení V rámci zajištění bezpečnosti chodců 
v prostoru křižovatky ul. U Rybníka a Malá Trávnická v Přerově připravuje odbor správy 
majetku místo pro přecházení. Řešení (varianta 1) bylo na základě nesouhlasu DI Policie ČR 
přepracováno na variantu 2. Varianta 2 doplňuje nový chodník lemující oblouk křižovatky až k místu 
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navrženému k přecházení a ruší původní šikmý chodník.  V místě křižovatky končí sdružená stezka pro 
chodce a cyklisty, což způsobuje kolize cyklistů a chodců s motorovou dopravou.
Předložené řešení výbor neshledal zcela smysluplným. Návrh by měl obsáhnout rovněž opravu

komunikace a řešení křižovatky. Výbor proto doporučuje nepokračovat v dalším zpracovávání PD. 

Přesné znění usnesení je uvedeno v příloze č.1  usnesení. 

6. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020 - návrh postupu dokončení plánu, termín veřejného projednání  Členové výboru obdrželi 

na svém 1.zasedání celý doposud zpracovaný návrh strategického plánu k prostudování. Plán byl 

zaslán k posouzení vlivů na ŽP (SEA) a je požadováno jeho veřejné projednání. Na 3.zasedání byla 

otevřena diskuse k úrovni zpracování plánu, obsahu Akčního plánu, k míře naplnění vize 

prostřednictvím naplánovaných aktivit, k momentu zapracování připomínek výboru a předložení 

plánu veřejnosti. Výbor se přiklonil k postupu nejprve strategický plán předložit k veřejnému 

projednání a následně pak zapracovat připomínky občanů i připomínky výboru. Termín veřejného 

projednání stanoví náměstek primátora v koordinaci s Odborem ROZ a se zpracovateli strateg.plánu. 

Přesné znění usnesení je uvedeno v příloze č.1  usnesení. 

7. Různé – Fasáda roku Pan Horký představil nové podmínky soutěže, jejíž název se změní na 
Přerovskou stavbu roku. Soutěž se rozšíří o kategorii rozkvetlé město a interiérů. Původní výše 
odměn budou sníženy tak, aby neztratily motivační charakter a zároveň, aby byly odměněny i nově 
navržené kategorie. Při hodnocení fasády se zhodnotí celkový výraz objektu. Výbor svým usnesením 
schválil návrh soutěžních podmínek "Přerovská stavba roku 2014".

Termín dalšího zasedání byl dohodnut na 11.2.2015 v 15:00. Místo jednání bude upřesněno 
v pozvánce. Zasedání bylo ukončeno v 19:30 h.

V Přerově dne 6.2.2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Prezenční listina
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Příloha č.1

Usnesení č. 03

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 3.2.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________

UVPRID/03/01/2015 Nám. Svobody Přerov - úprava dopravního značení (MAJ)
VPRID doporučuje dopracovat návrh dopravního značení na nám. Svobody tak, aby byl v protisměru 
umožněn průjezd cyklistů při zachování parkování po obou stranách komunikace a jednosměrném 
automobilovém provozu ve směru původního návrhu (Jungmanova-Čechova).
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
UVPRID/03/02/2015 Zjednosměrnění Wurmovy (ROZ)
VPRID souhlasí s návrhem zjednosměrnění části ulice Wurmova ve směru Komenského-Smetanova 
(mezi těmito křižovatkami) při zachování obousměrného provozu cyklistů. Konkrétní řešení navrhne 
dopravní projektant.
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
UVPRID/03/03/2015 Čekyně, ul. K Rybníčku, Vinohrádky – oprava místních komunikací
VPRID bere na vědomí informace k přípravě a realizaci provizorních oprav místních komunikací 
v Přerově-Čekyni, ul. K Rybníčku a Vinohrádky
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
UVPRID/03/04/2015 Program PVTI – p. S.
VPRID vyslovuje názor, že ZM rozhodne o vyřešení případné sankce dle smlouvy MMPr -
SML/516/2012 tak, aby byla oběma smluvními stranami uzavřena dohoda o sankci přiměřené 

závažnosti porušení povinností vyplývajících z této smlouvy (např. ve výši poskytnuté dotace na 
realizaci veřejného osvětlení). Sankční podmínky smlouvy považuje VPRID za příliš tvrdé a v rozporu 
s dobrými mravy s ohledem na míru porušení této smlouvy. Tímto usnesením se ruší usnesení VPRID 
UVPRID/02/06/2015.
PRO  6/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 1
_________________________________________________________________________________
UVPRID/03/05/2015 Na Marku – parkování
VPRID nedoporučuje pokračovat na přípravě parkovacích míst v lokalitě Na Marku-pod hradbami 
s ohledem na umístění OP památkové zóny, pohledovou expozici místa a památníku J. Gayera. VPRID 
doporučuje hledat parkovací kapacity v širším okolí.
PRO 6/ PROTI 1/ ZDRŽEL SE 0
_________________________________________________________________________________
UVPRID/03/06/2015 U Rybníka, Malá Trávnická – místo pro přecházení
VPRID nedoporučuje pokračovat v dalším rozpracování dokumentace. S ohledem na výrazně 
zhoršený stav chodníků a místní komunikace doporučuje pojmout řešení celé lokality komplexněji a 
zařadit tento návrh do registru požadavků.
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
UVPRID/03/07/2015 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního 
města Přerova pro období 2014-2020 - návrh postupu dokončení plánu, termín veřejného 
projednání
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VPRID doporučuje návrh strategického plánu postoupit k veřejnému projednání. VPRID následně 
projedná jednotlivé připomínky občanů i členů výboru a rozhodne o jejich zapracování či nikoli.
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
_________________________________________________________________________________
UVPRID/03/08/2015 Fasáda roku

VPRID schvaluje návrh soutěžních podmínek "Přerovská stavba roku 2014"
PRO  6/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________

Pozn. číslování usnesení ani i zkratka výboru zatím nebyly schváleny, proto postupováno dle logiky 
číslování z finančního výboru.

V Přerově dne 3.2.2015

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély


