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Zápis z 7. zasedání 

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

konané dne 31. 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, Mgr. Pavlíček Robert, Švestková Valéria, Ing. Tužín Tomáš, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Nepřítomni: Ing. Prachař Antonín

Hosté: Ing. Gala Pavel (vedoucí odboru ROZ), Ing. Lenka Škubalová (vedoucí odd. územního 

plánování)

Program:

1. Regulační plán Michalov – Žebračka a 2.změna ÚPm Přerova  - informativně
2. Plán investic na r. 2016, 2017 
3. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury 
4. Registr požadavků – zařazení nových požadavků do registru (Kosmákova-U Rybníka, oprava 

chodníku tř. Gen.Janouška 1-3, veřejné osvětlení na tř. 17. Listopadu, parkoviště Sokolovská, 
parkování + zrcadlo na ul. Seifertova)

5. Odstranění DZ v ul. Palackého – otevřené parkování v lokalitě za samoobsluhou 
6. Harmonogram jednání VPRID

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

Odbor ROZ předložil informaci o rozpracovaném regulačním plánu Michalov – Žebračka a 2.změně 

ÚPm Přerova. Zpracovatel společnost STEMIO Zlín odstoupil od rozpracované zakázky a objednateli 
předal na cd nosiči část další etapy dokumentace (kompletní návrh regulačního plánu a 
textová část návrhu změny) bez nároku na další fakturaci. Vzhledem k vysokému stupni 
zhotovení dokumentace regulačního plánu považuje odd. územního plánování za prospěšné 
dílo dokončit, projednat a schválit zastupitelstvem města. Odd. územního plánování 
připravilo podklady pro výběr nového zhotovitele na dopracování regulačního plánu a změny 
ÚPm vč. posouzení vlivu na ŽP a soustavu Natura aj. a dle Zásad postupu při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí vyzve zájemce k předložení cenové 
nabídky. V případě zamítnutí dopracování regulačního plánu by musela být pořízena změna 
územního plánu, která by nepřinesla požadovanou úroveň podrobnosti. 

VPRID vzal na vědomí informace o rozpracovanosti regulačního plánu a souhlasil 
s dopracováním regulačního plánu Michalov – Žebračka a 2.změnou ÚPm Přerova dle navrženého 
postupu – přesné znění usnesení viz. Příloha č.1.

2. Investice

2.1. Návrh plánu investic na r. 2016, 2017,2018

P.Gala představil návrh plánu investic na r. 2016-2018 zpracovaný odborem ROZ. Jeho sestavování 
vychází ze zpracované PD s platným stavebním povolením, také z akcí realizovaných jinými subjekty
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se spoluúčastí města. Do plánu jsou vybrány investice z různých oblastí – např. investice do občanské 
vybavenosti (stavby nových dětských hřišť, energetická opatření, hřbitov, Zámek…), investice do 
dopravní infrastruktury (stavby cyklostezek, parkovišť, rekonstrukce chodníků a komunikací). Tento 
plán byl mj. předmětem porady k realizaci investičních akcí pro rok 2015 dne 10.3.2015.
Členové VPRID navrhovali doplnit a rozdělit plán na obligatorní výdaje vč. doplnění oprav chodníků 
po rekonstrukci parovodu a ostatní výdaje, také doplnit výčet možných dotačních titulů u každé 
položky, rozdělit do jednotlivých oblastí s vyznačením priority. 
VPRID vzal na vědomí návrh investic na r. 2016-2018 a konstatoval, že uvedený seznam bude brán 
jako zásobník pro tvorbu nových investičních akcí a bude průběžně aktualizován dle vývoje dotačních 
titulů, spolufinancování s jinými investory a dle technické naléhavosti. 

2.2. chodník ul. U Letiště, Henčlov

V rámci balíku zpracovaných PD na opravy chodníků z r. 2014 byla připravena PD na opravu místní 
komunikace U Letiště, vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům pod stavbou. Akce již nemohla být 
v r. 2014 z důvodu překročeného finančního limitu soutěžena v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení. Vzhledem k zůstatku finančních prostředků na opravy MK je navrženo zařadit akci mezi 
investice r. 2015.  
VPRID doporučil zařazení akce „Oprava chodníku Henčlov, v ul. U Letiště“ mezi investiční akce r. 2015 
za podmínky finančního zůstatku z předcházející akce Opravy komunikací a chodníků.

3. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury (PVTI)

P.Lesáková představila stávající dotační program PVTI, důvody nutných změn v programu –
legislativní i technické (zpřísnění, doplnění podmínek). VPRID zamítl úplné zrušení poskytování dotací. 
Vhledem diskusi o možném budoucí podobě programu (pouze na přípojky např. u nově budovaných 
kanalizačních stok, podpora TI pro objekty ve stávající zástavbě, tím zamezit rozpínání do greenfieldů, 
poskytovat dotaci pouze projektům prospěšným pro město…).
Úkol: Předseda zadal členům VPRID vypracovat na příští jednání jejich návrhy základních principů
nového dotačního programu.
VPRID doporučil zrušit stávající dotační program, nepřijímat a nevyřizovat nové ani stávající žádosti 
v rámci stávajícího programu a doporučil připravit návrh nového programu na základě principů 
doporučených VPRID – přesné znění usnesení viz Příloha č.1

4. Registr požadavků

Odbor MAJ zaslal VPRID několik požadavků občanů na zařazení do registru požadavků/investic. 
V rámci projednání tohoto bodu byly zařazeny také stížnosti a požadavků občanů zaslaných kanceláři 
primátora, organizačnímu oddělení, které řeší petice a stížnosti.
VPRID vzal na vědomí zařazení níže uvedených podnětů do registru požadavků. Požadavky na zvýšení 
kapacity parkovacích míst budou řešeny v návrhu plánu udržitelné mobility. Dle VPRID by zařazování 
požadavků do registru mělo zůstat nadále na zvážení odboru ROZ.
Předložené požadavky/stížnosti a jejich zařazení/nezařazení do registru:

 Řešení lokality U Rybníka, Malá Trávnická – bude zařazeno do registru jako požadavek na 
komplexní řešení místa pro přecházení, chodníku, opravy MK až po ul. Kosmákova

 Tř. 17. Listopadu – veřejné osvětlení podél chodníku + oprava komunikace vnitroblok – osvětlení 
bude zařazeno do registru; oprava MK vnitrobloku Svisle již byla zařazena dříve, kvůli 
nedořešeným majetkovým vztahům zatím nerealizováno,

 Parkování Seifertova – nebude zařazeno do registru, šířkové parametry neumožňují vodorovné 
dopravním značením vyznačit podélné stání, ani vymezit parkování pro rezidenty přilehlých domů

 Parkování Sokolská – bude zařazeno do registru

 Parkování na ul. oblast Purkyňova – Slaměníkova – Vaňkova (podnět p. Marka) – bude zařazeno 
do registru požadavků, zároveň mělo by být řešeno v novém plánu udržitelné mobility
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 Parkování Interbrigadistů - bude zařazeno do registru požadavků, zároveň mělo by být řešeno 
v novém plánu udržitelné mobility

 Oprava chodníku tř. Gen. Janouška před domy 1 a 3 – bude zařazeno

 Žeravice – rekonstrukce komunikace v ul. U Stadionu ( za potokem) a  Pod Lesem – do registru 
bylo zařazeno již dříve, doplněna poznámka opakovaný požadavek,

 Popovice, rekonstrukce komunikace ul. Kovářská – do registru zařazeno již dříve, zpracována PD, 
doplněna poznámka opakovaný požadavek.

5. Odstranění DZ v ul. Palackého

Z důvodu umožnění parkování širší veřejnosti, za obchodem na ul. Palackého předložil odbor MAJ 
návrh na odstranění DZ na ul. Palackého (zákaz odbočení vpravo, vyjma dopravní obsluhy) a 

odstranění DZ od Gymnázia (zákaz vjezdu všech motorových vozidel, vyjma dopravní obsluhy). VPRID 

odmítl se touto problematikou zabývat, konstatoval, že vyjádření v této věci výboru nepřísluší. 

6. Harmonogram jednání VPRID

VPRID schválil termíny svých řádných jednání: 21.4. 2015, 19.5. 2015, 16.6. 2015.
Další termíny budou určeny na zasedání VPRID dne 16.6.2015.

7. Různé

V rámci posledního bodu se členové vznášeli různé dotazy a informovali:

 Informace o usnesení RM o záměru demolice objektu Strojaře – předloha do RM zpracována 
pracovní skupinou na řešení problematiky hotelu Strojař byla vzhledem k výši finančních 
prostředků nutných pro opravu objektu k jakýmkoliv účelům zamítnuta a zvolena varianta 
s nejnižšími náklady. Usnesení VPRID 06/09/2015 bude součástí materiálu do ZM. 

 Přihlášení města Přerova do síť CIVINET, jejímž hlavním tématem je udržitelná mobilita a její 
plánování v městech ČR a SR. P.Horký připraví na příští zasedání VPRID informace o plánu 
udržitelné mobility.

 P.Tužín informoval o protahování realizace úpravy DZ na nám. Svobody, které výbor 
projednal na 3.zasedání  dne 3.2.2015.

Termín dalšího zasedání se uskuteční dne 21. 4. 2015 v 15h. Zasedání bylo ukončeno v 17:40 h.

V Přerově dne 2. 4. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………….……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení
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Příloha č.1

Usnesení č. 07

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 31.3.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/07/01/2015 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 7.zasedání VPRID doplněného o 7.bod různé

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________

VPRID/07/02/2015 Regulační plán Michalov- Žebračka

VPRID bere na vědomí informaci a souhlasí s navrženým postupem pořizování Regulačního 
plánu Michalov-Žebračka a 2. Změny ÚPm Přerova.

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/07/03/2015 Plán investic

VPRID bere na vědomí návrh investic na r. 2016-2018 a konstatuje, že uvedený seznam bude brán 

jako zásobník pro tvorbu nových investičních akcí a bude průběžně aktualizován dle vývoje dotačních 

titulů, spolufinancování s jinými investory a dle technické naléhavosti. 

Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/07/04/2015 Oprava chodníku Henčlov, ul. U Letiště

VPRID doporučuje zařazení akce „Oprava chodníku Henčlov, v ul. U Letiště“ mezi investiční akce r. 

2015 za podmínky finančního zůstatku z předcházející akce Opravy komunikací a chodníků.

Hlasování: Pro  8/ Proti 0  / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/07/05/2015 Dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury

VPRID  konstatuje, že je třeba z obsahových důvodů a legislativních změn zrušit stávající Program 

PVTI vnitřní předpis č.3/08 a doporučuje připravit návrh nového programu na základě principů 

doporučených VPRID na jeho dalším zasedání a nedoporučuje přijímat a vyřizovat nové i stávající 

žádosti přijaté v rámci stávajícího programu PVTI.

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel se 0____________________________________________________
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________________________________________________________________________________

VPRID/07/06/2015 Registr požadavků

VPRID bere na vědomí zařazení uvedených podnětů do registru požadavků. Požadavky na zvýšení 

kapacity parkovacích míst budou řešeny v návrhu plánu udržitelné mobility.

Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0

________________________________________________________________________________

VPRID/07/07/2015 Odstranění DZ ul. Palackého
VPRID konstatuje, že vyjádření v této věci výboru nepřísluší

Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0

________________________________________________________________________________

VPRID/07/08/2015 Harmonogram jednání VPRID

VPRID schvaluje termíny svých řádných jednání:

21.4. 2015

19.5. 2015

16.6. 2015

Další termíny budou určeny na zasedání VPRID dne 16.6.2015

Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 31. 3. 2015

……………………….….……………………………..

Ing. Petr Hermély


