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Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015

Předkladatel: Ing. PETR HERMÉLY, člen Zastupitelstva města Přerova

Zpracovatel: Ing. PETR HERMÉLY, člen Zastupitelstva města Přerova
Ing. KAMILA LESÁKOVÁ, referent oddělení koncepce a rozvoje města

Název materiálu:

Zřízení oddělení/odboru dopravy

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zabývat se vyčleněním zaměstnanců magistrátu, kteří by se 
specializovali na řešení dopravní problematiky v samostatné působnosti města nebo přímo 
zřízením speciálního oddělení /odboru dopravy, které by se touto problematikou zabývalo.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

vzhledem k charakteru a množství projektů z oblasti dopravní problematiky, které jsou na 
výboru projednávány, podává Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu Zastupitelstvu 
města návrh uložit Radě města zabývat se vyčleněním pracovníků pro speciální oddělení 
/odbor dopravy, které by se zabývalo dopravní problematikou.

Důvodová zpráva:

Na základě iniciačního podnětu Výboru plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) 
předkládá předseda VPRID tento návrh.

VPRID byl ustanoven usnesením ZM č. 9/1/9/2014 ze dne 10. 11. 2014. Jakožto iniciativní 
orgán obce dle §117 zákona 128/2000 Sb. o obcích, VPRID navrhuje Zastupitelstvu města 
Přerova na základě diskuse popsané níže zabývat se zřízením oddělením nebo odborem 
dopravy.

Na 3. zasedání bylo VPRID předložena řada materiálů s dopravní tématikou. Výbor vydával 



stanoviska a doporučení k úpravám dopravního značení, řešení dopravních závad (např. 
dopravní značení na nám. Svobody, dopravně-organizační uspořádání ul. Wurmovy, místo 
pro přecházení na křižovatce ul. Malá Trávnická x U Rybníka). V rámci jednání vystoupil 
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb s návrhem zabývat se otázkou 
personálního posílení v oblasti dopravní problematiky případně i zřízením odboru, příp. 
oddělení dopravy v rámci magistrátu. 

V rámci samostatné působnosti je pro řešení dopravních opatření a správu majetku v oblasti 
dopravy v rámci Odboru správy majetku a komunálních služeb vyčleněno cca 1,75 úvazku 
(Jeden zaměstnanec na plný úvazek. Jeden zaměstnanec okrajově při svých činnostech v 
rámci smlouvy o sjednaných činnostech TSMPr. Jeden zaměstnanec okrajově při svých 
činnostech v rámci správy místních částí, správy veřejného osvětlení a kanalizací ve 
vlastnictví města. Dále se dané problematice částečně věnuje vedoucí oddělení správy 
ostatního majetku a komunálních služeb). Další 1 pracovník zabývající se mj. problematikou 
městské autobusové dopravy je zařazen pod Odbor evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu. Dopravu z koncepčního hlediska, přípravu dopravních projektů – akcí 
nad 500 tis.Kč, jejich projednávání a povolování řeší Odbor koncepce a strategického rozvoje, 
oddělení koncepce a rozvoje města.

Pro srovnání lze uvést statutární město Olomouc, kde odbor dopravy s 19 zaměstnanci 
zajišťuje majetkovou správu komunikací, veřejného osvětlení a světelných signalizačních 
zařízení, vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám, změnám provozu a užívání 
předmětných komunikací a zařízení, zajišťuje správu dopravního značení, zastávek MHD, 
mostů, vydává parkovací karty, v rámci městské hromadné dopravy sestavuje jízdní řády, 
sestavuje jízdní tarify, zpracovává smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s dopravci aj.
Avšak je také třeba uvést fakt, že například srovnatelná města Prostějov, Šumperk či 
Kroměříž mají tuto problematiku organizačně řešenu podobně jako Přerov.

Množství problémů v oblasti dopravních opatření v Přerově, která jsou nebo by měla být 
řešena Odborem správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci s VPRID, vyvolávají 
potřebu vyčlenění zaměstnanců magistrátu, kteří by se specializovali na řešení dopravní 
problematiky v samostatné působnosti města nebo přímo zřízením speciálního oddělení 
/odboru dopravy, které by se touto problematikou zabývalo komplexně i koncepčně. . VPRID 
proto „podává Zastupitelstvu města návrh uložit Radě města zabývat se vyčleněním 
pracovníků pro speciální oddělení /odbor dopravy, které by se zabývalo dopravní 
problematikou“. 

VPRID přijal v této věci usnesení dne 11.2.2015 pod č. VPRID/04/02/2015. Usnesení bylo 
odhlasováno počtem hlasů: pro 7/ proti 0 / zdržel se 0


