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Zápis z 6. zasedání 

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

konané dne 17. 3. 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

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

Mlčák Ladislav (příchod 15:55), Mgr. Pavlíček Robert, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Omluveni: Ing. Tužín Tomáš (otevírání obálek), Ing. Prachař Antonín

Hosté: Ing. Gala Pavel (vedoucí odboru ROZ), Bc. Kalincová Bohdana (úsek veřejných zakázek MMPr), 

Ing. Dostál Zdeněk (oddělení investic a technické správy)

Program:

1. Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí – 11.etapa – zadávací dokumentace, 

obchodní podmínky

2. Dopravní priority 

3. Průpich – městská třída

4. Oprava střechy MŠ Píšťalka

5. Oprava městských hradeb

6. Jednací řád

7. Strojař

8. Změna ÚP Na Marku

9. Regulační plán Michalov – Žebračka a 2. změna ÚPm Přerova 

Pan Horký (osoba pověřená zastupováním předsedy VPRID) zahájil jednání. Výbor je v počtu 6
přítomných členů (1 člen nahlásil pozdější příchod, 2 omluveni) usnášeníschopný. VPRID se domluvil 
na úpravě programu, bod restaurování nástropní dekorativní malby na Zámku v Přerově byl stažen 
z projednání.

1. Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí, 11. etapa – zadávací dokumentace, 
obchodní podmínky:

Úsek veřejných zakázek zpracoval oznámení zadávacího řízení, které bylo vyvěšeno na věstníku. 
Zadávací dokumentaci (dále ZD) a obchodní podmínky zrevidoval p. Draška a p. Horký.  Jednotlivé 
připomínky byly diskutovány, pak bylo navrženo vypořádání připomínek – viz příloha č. 2. VPRID 
doporučil úpravu ZD a smluvních podmínek – přesné znění usnesení viz příloha č. 1.

2. Dopravní priority

KÚOK požádal město o revizi priorit u plánovaných dopravních staveb, které byly schváleny dne 
17.6.2013 na 18. zasedání ZM, usnesením č. 807/18/5/2013. VPRID vytvořil 2 kategorie - celkový 
souhrn dopravních priorit a priority zařazované do ITI. Výčet změn proti schválenému pořadí:
- nově doplněny: železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín,
- vyčlenění stavby průpichu z průtahu centrem,
- nově doplněno pojetí průpichu jako nové městské třídy Přerova
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- v rámci rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 
II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika) se jedná o rozšíření komunikace v Mádrově 
podjezdu

- doplnění stavby „spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou“ o východní obchvat Přerova (9.května, 
Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic)

- vypuštěna místní komunikace - propojení ul. Osmek - Lipnická přes areál výstaviště
- z důvodu napojení sjezdu z dálnice zůstává mezi prioritami také rychlostí komunikace R/55 Přerov 

(Kokory) - Olomouc, s napojením silnice II/150 u Předmostí po vybudování dálnice D1

Konečný obsah a pořadí dopravních priorit schválené VPRID je součástí usnesení VPRID – viz příloha 
č. 1 usnesení.

3. Průpich – nová městská třída

Výboru byl předložen návrh na prověření možnosti realizovat tzv. průpich v menším než plánovaném 
rozsahu, a po zvážení nového rozsahu průpichu případně pokračovat v jejím dalším projekčním 
zpracování na ŘSD. Pokud by byl tento projekt zařazen mezi podporované projekty středomoravské 
aglomerace ITI, muselo by se v krátkém čase prověřit navrhovanou novou variantu.

Nově navrhovaný Průpich - nová městská třída by byl umístěn na plochách vymezených platným 
územním rozhodnutím. Záměr by obsahoval redukci počtu jízdních pruhů, při zachování pruhů 
odbočovacích či připojovacích, dále snížení šířky profilu komunikace, která by umožňovala podél této 
liniové stavby realizaci dostatečně širokých chodníků a cyklistických pruhů, stromořadí, případně 
parkovacích míst a budoucí zástavbu polyfunkčními domy.

P. Gala poukázal na délku zpracovávání a povolování průpichu (10-12let), na výši vynaložených 
nákladů do projektů a modelů HDM4 (cca 2mil. Kč), problémy se zařazením mezi státní investice. 

VPRID po diskusi doporučil ZM vypracování dopravně-urbanistické studie na prověření možnosti 
úpravy průpichu – přesné znění viz příloha č. 1 usnesení.

4. Oprava střechy MŠ Píšťalka

Dle pověření RM zadal odbor ROZ zpracování odborného posouzení stavu šikmé střechy a na základě 
tohoto posouzení vyzval 3 firmy k předložení nabídek na zpracování PD. Nabídku na zpracování PD 
předložila jediná firma. Odbor ROZ předložil výboru k posouzení, zda zadat vypracování PD firmě, 
která jako jediná předložila cenovou nabídku.

Předložený materiál prostudovala pracovní skupina ve složení Dostál a Horký, která doporučila 
zpracovat PD na komplexní rekonstrukci všech střech (tj. vč. opravy ploché střechy), tzn. rozšířit 
předmět zpracování PD, do poptávky uvést kritické detaily dle odborného posouzení, poptávku 
rozeslat 3-5 firmám. Po diskusi VPRID doporučuje oslovit další projektanty na zpracování PD na 
kompletní opravu střech MŠ – přesné znění usnesení viz příloha č. 1.

5. Oprava městských hradeb

Dle pověření RM zadal odbor ROZ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 
provádění stavby. Hradby se nacházejí na pozemcích soukromých osob či společností. Hradby jako 
nemovitost nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí. Odbor ROZ požádal odbor MAJ o 
prověření majetkových vztahů a možnosti případného převodu do vlastnictví města.

Pro vydání stavebního povolení by bylo nutné uzavřít s vlastníky pozemků smlouvu o právu provést 
stavbu, mimo to budoucí darovací smlouvy mezi městem jako budoucím dárcem a majiteli hradeb, 
jako budoucími obdarovanými, jejímž předmětem by bylo technické zhodnocení části nemovitostí –
městských hradeb. Obě smlouvy by musely být schváleny v orgánech města. Tato akce není 
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v současnosti finančně kryta, proto byla předložena VPRID k projednání, zda pokračovat v realizaci 
záměru a rovněž kvůli zařazení do pořadníku investičních akcí. 

VPRID doporučil pokračovat v přípravě akce a  zároveň doporučil vstoupit do jednání s majiteli 
hradeb a vlastníky pozemků pod nimi tak, aby město mělo pokud možno vlastnický nebo dlouhodobý 
nájemní vztah k těmto hradbám (nájemní vztah ve smyslu dlouhodobého nájmu nebo právu stavby 
zapsaným na LV v katastru nemovitostí) – usnesení viz. Příloha č. 1.

6. Jednací řád

Pan Hermély s paní Švestkovou připravili nové připomínky k doplněnému návrhu nového jednacího 
řadu výborů zaslaného Kanceláří primátora dne 6. 3. 2015 k projednání ve výborech ZM. Některé 
připomínky a návrhy VPRID dle usnesení č. VPRID/04/01/2015 ze dne 11. 2. 2015 byly kanceláří 
primátora akceptovány a zapracovány. 
VPRID diskutoval nad nepřijatými návrhy např. účast členů VPRID  v komisích pro výběr dodavatele 
VZ, vztah k RM a odborům magistrátu, zpětná vazba v případě odchylného jednání odboru od 
doporučení výboru, upozornění příslušných odborů na rozpor formulace usnesení s platnou 
legislativou, aj. VPRID navrhuje doplnění jednacího řádu výborů ZM o připomínky dle přílohy č. 3.
Mimo doplnění jednacího řádu výbor navrhl zabývat se zmocněním výboru o pravomoc předkládat 
svá doporučení a podněty RM v oblasti působení výboru – viz příloha č. 1 usnesení 

7. Strojař

P. Horký předložil výboru k projednání materiál o možném využití objektu hotelu Strojaře, aby výbor 

zaujal stanovisko, zda usilovat o získání objektu a na jaké hlavní využití by měl objekt sloužit. 

Výbor diskutoval o různých variantách využití. Výbor zamítl demolici objektu (var. 1) i odmítnutí 
převodu z vlastnictví MO, s tím, že město již objekt nechce (var. 5). Přestavba objektu na sídlo 
magistrátu (var. 4) byla vyhodnocena jako nevhodná. Zbývající dvě varianty (var. 2 Rekonstrukce na 
formy bydlení a částečná demolice a var. 3 Kompletní rekonstrukce na formy bydlení pro seniory 
v rámci DPS, jako chráněné a startovací bydlení či jako malometrážní tzv. sociální bydlení) jsou možné
a VPRID, proto doporučil ZM pokračovat v bezúplatném převodu a následné využití pro různé formy 
bydlení ve veřejném zájmu – přesné znění usnesení viz příloha č. 1.
VPRID doporučuje ZM usilovat o bezúplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací 

areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, do 

vlastnictví statutárního města Přerova s hlavním využitím tohoto ubytovacího areálu pro různé formy 

bydlení ve veřejném zájmu.

8. Změna ÚP Na Marku

P. Horký předkládá návrh úpravu územního plánu v lokalitě Na Marku s tím, že by zde mohla být v 

budoucnu umístěna městská knihovna nebo multifunkční kulturní centrum vč. knihovny, muzea 

Tyršova mostu a Českobratrské jednoty spolu s odkrytím archeologických nálezů do jediného objektu 

na nábřeží řeky Bečvy. Záměr by mohl být financován prostředky ITI. V současné době je lokalita 

definována ÚP jako plocha veřejné zeleně. Pro možnost výstavby objektu občanské vybavenosti 

(například uvedené knihovny) je třeba provést změnu územního plánu, kterou by se funkční využití 

ploch Na Marku změnilo z veřejné zeleně na občanskou vybavenost s omezením využití pro 

parkování, parkovací dům.

VPRID záměr prodiskutoval a odsouhlasil pořízení změny územního plánu a pověřil p. Horkého 

k předložení návrhu na změnu ÚP do RM – přesné znění usnesení viz příloha č. 1.
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9. Regulační plán Michalov – Žebračka a 2. změna ÚPm Přerova

Projednání regulačního plánu Michalov – Žebračka bylo přesunuto na příští jednání.

10. Různé – přejmenování ulic

Odbor vnitřní správy, úsek spisové služby a voleb předložil výboru k projednání podnět pana
Alexandra Betáka, jednatele společnosti NEMO Development s.r.o. na přejmenování ulic Pavla 
Nováka, Markulčekova a Kotasova v části Přerov I - Město. VPRID zkonstatoval, že mu tato 
problematika obecně nepřísluší v rozhodování – přesné znění usnesení viz příloha č. 1.

Členové výboru obdrží zápis z proběhlého jednání mezi zástupci VPRID a Výboru pro místní části, na 
kterém byly řešeny přesahy činností výborů.

Termín dalšího zasedání se uskuteční dne 31. 3. 2015 v 15h. Zasedání bylo ukončeno v 18:30 h.

V Přerově dne 23. 3. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………….……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Příloha č. 2 – Připomínky k podmínkám VZ „Regenerace panelového sídliště Přerov -

Předmostí - etapa 11“

Příloha č. 3 – Připomínky k jednacímu řádu výborů ZM
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Příloha č.1

Usnesení č. 06

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 17.3.2015

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/01/2015 Podmínky VZ „Regenerace panelového sídliště Přerov Předmostí 

- etapa 11 “

VPRID doporučuje úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště 
Přerov - Předmostí - etapa 11 “ dle přílohy.

Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/02/2015 Pořadí dopravních priorit 

VPRID schvaluje dopravní priority města Přerova v pořadí:

Pořadí dopravní priorit

Poznámka - názvy jsou upraveny dle projektů v ITI

1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice II/436 

(budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
4. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
5. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, s napojením silnice II/150 u Předmostí 

po vybudování dálnice D1
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika))
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) -

spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Pořadí priorit do ITI

- Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
- Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: propojení 

II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
- Silniční obchvat Kozlovic 
- Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat Kozlovic) -

spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
- Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel  se 0

_________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

VPRID/06/03/2015 Dopravní priority 

VPRID doporučuje ZM schválit dopravní priority města Přerova dle usnesení VPRID/06/02/2015, 
sestaveného výborem

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/04/2015 Průpich (nová městská třída Přerova)

VPRID doporučuje ZM uložit RM vypracování dopravně-urbanistické studie na prověření 
možnosti úpravy projektu "I/55 Přerov - Průtah centrem, 1. etapa" (tzv. průpich) do 
dvoupruhového uspořádání a nalezení optimální trasy takové komunikace při respektování 
ploch stanovených rozhodnutím o umístění stavby č. 46/2009 ze dne 2.4.2009 rozhodnutí o 
umístění stavby „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/05/2015 Oprava střechy MŠ Píšťalka 

VPRID doporučuje oslovit další projektanty na zpracování PD na kompletní opravu střech MŠ Píšťalka 
v Přerově 

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/06/2015 Oprava městských hradeb 

VPRID doporučuje pokračovat v přípravě akce „oprava městských hradeb“ a doručuje vstoupit do 
jednání s majiteli hradeb a vlastníky pozemků pod nimi tak, aby město mělo pokud možno vlastnický 
nebo nájemní vztah k těmto hradbám 

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/07/2015 Jednací řád výborů ZM

VPRID navrhuje doplnění jednacího řádu výborů ZM o připomínky dle přílohy.

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________ 



7

________________________________________________________________________________

VPRID/06/08/2015 Doplnění kompetencí VPRID

VPRID navrhuje ZM doplnit zmocnění VPRID o pravomoc předkládat svá doporučení a podněty RM 

v oblasti působení VPRID

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/09/2015 Strojař

VPRID doporučuje ZM usilovat o bezúplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací 

areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“, do 

vlastnictví statutárního města Přerova s hlavním využitím tohoto ubytovacího areálu pro různé formy 

bydlení ve veřejném zájmu.

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/06/10/2015 Změna ÚP Na Marku 

1. VPRID doporučuje zastupitelstvu města Přerova doplnit usnesení č. 84/4/5/2015 ze dne 

9. 3. 2015 v bodě 1. o pořízení změny funkčního využití lokality "Na Marku" na občanskou 

vybavenost při zapracování omezení využití (parkoviště, parkovací dům). 

2. VPRID pověřuje člena RM p. Horkého k předložení návrhu na změnu ÚP Na Marku na 

nejbližším jednání RM

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se  0

__________________________________________________________________________________

VPRID/06/11/2015 Přejmenování ulic Pavla Nováka, Markulčekova a Kotasova v části Přerov I -
Město.

VPRID konstatuje, že ve věcech přejmenování a pojmenování ulic se pro nepříslušnost v rozhodování
nebude těmito záležitostmi zabývat.

Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 17. 3. 2015

………………………v.r.….……………………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha č. 2 – Připomínky k podmínkám VZ „Regenerace panelového sídliště Přerov -

Předmostí - etapa 11“ 

Připomínka k 

části:

Navrhovaná změna: Stanovisko/vypořádání:

Zadávací podmínky:

bod 13.1. 

Splnění 

profesních 

kvalifikačních 

předpokladů

změna požadavku na předložení oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřičských činností: 

- původní požadavek dle zákona 200/1994 písm. 
a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

- změna písm. a) a písm. c) zákona č. 

200/1994 Sb.

akceptováno

bod 14.1. –

Technické 

kvalifikační 

předpoklady 

dle §56 odst. 

3 písm. a) 

zákona

změna požadavku na hodnotu "referenčních 
staveb"

- původní požadavek na 5 staveb, z toho jedna 
v min. hodnotě 3.5 mil. Kč

- nový požadavek na 5 staveb, z toho jedna
v min. hodnotě 2 mil. Kč

akceptováno

Obchodní podmínky:

odst. 4 čl. VII 

Jakost díla

požadavek na prověření opodstatněnosti 

odstavce týkajícího se asfaltových směsí

akceptováno

- po ověření skutečnosti Ing. 

Zdeňka Dostála, odd. ITS, odst. 4  

bude odstavec vypuštěn nebo 

ponechán

Příloha č. 3 – Připomínky k jednacímu řádu výborů ZM

Připomínky VPRID k návrhu vymezení kompetencí:

1) VPRID zastává názor, že navržené kompetence pro jeho práci neřeší, resp. z nich nevyplývá 
vymezení pravomocí výboru na jedné straně a na druhé straně odborů (oddělení) magistrátu při 
předkládání materiálů k vyjádření či stanovisku výboru ke konkrétním záležitostem (např. 
podněty občanů do zásobníku, návrhy opravy budov, organizace dopravy, apod.). Tyto relativně 
nepodstatné záležitosti nyní zabírají u VPRID minimálně 50% kapacity práce výboru a pokud by 
ZM mělo odhlasovávat vše, k čemu dá VPRID nějaké stanovisko, muselo by se s mírnou 
nadsázkou řečeno, scházet ZM každý týden aby vše projednalo….. Podle současného návrhu 
kompetencí by se těmito spíše operativními záležitostmi výbor neměl vůbec zabývat.

2) Vymezení kompetencí formulacemi (viz. návrh VPRID) :
a. připomínkováni zadávací dokumentace zejména pro VZ a pro zpracování PD

b. připomínkováni smluv nejen pro VŘ (zejména obchodní podmínky pro VZ)

c. návrhy stanovisek k projektům a záležitostem týkající se rozvoje města

d. připomínkováni PD
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považuje VPRID za již naprosto přesné a vymezující. Z vyjádření ve „vypořádání připomínek“ 

naprosto nevyplývá, jak by to mělo být ještě více upřesněno a hlavně proč? Tyto kompetence 

pro VPRID považuje výbor za samozřejmé a logické.

3) účast v komisích pro výběr dodavatele VZ – zástupci VPRID zastávají názor, že pozice 

ve výběrových komisích VZ by měla být pro zástupce VPRID principiálně garantována. Výbor se 

neztotožňuje s vyjádřením ve „vypořádání připomínek“, že VŘ jsou v kompetenci RM. Pokud tato 

pravomoc bude dána zastupitelstvem přímo v kompetencích výboru PRID, bude to muset RM 

respektovat.

Připomínky VPRID k procesnímu schématu:

1) V procesním schématu dle VPRID typově absentuje případ procesu viz bod1) předchozího 
odstavce

Připomínky VPRID k úpravám jednacího řádu:

1) VPRID doporučuje dát v rámci jednacího řádu kompetenci nejen výborům jako celkům, ale i 
předsedům výborů samostatně, přizvat na jednání výboru „hosta“. Celá řada záležitostí nutných 
k projednání na výboru vzniká v mezidobí mezi zasedáními výboru a podle nyní navrženého 
jednacího řádu lze regulérně – tzn. odhlasováním výboru – hosta pozvat až na další (následující) 
výbor. Tedy to může v praxi znamenat prodlevy a zdržení v projednávání. Což konkrétně 
v případě VPRID by mohl být docela problém (např. plnění termínů z hlediska dotačních titulů). 
Nehledě na to, že stávající platný jednací řád z června 2011 toto ustanovení obsahuje. 

2) S odvoláním na vymezené kompetence výborů VPRID trvá na doplnění jednacího řádu o 
vymezení zodpovědnosti příslušných odborů magistrátu za soulad výstupů výboru s legislativou 
a platnými předpisy, atd.. Byť jsou výbory sestaveny z řad odborné veřejnosti, specialisty na 
příslušnou tématiku jsou magistrátní úředníci. A ti by měli mít povinnost na případné legislativně 
kolizní usnesení či doporučení výboru vždy upozornit. 

3) VPRID opakovaně doporučuje zařadit do jednacího řádu prvek informativní zpětné vazby 
v případech, kdy postup navržený resp. doporučený příslušným výborem nebude akceptován. 
Pak by měl výbor obdržet informativní zdůvodnění, proč bylo postupováno jinak. 


