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Zápis z 8. zasedání 

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

konané dne 21.4 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

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

Švestková Valéria (odchod 17:15), Dostál Marek (příchod 15:10), Mgr. Pavlíček Robert (příchod 

15:40), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Ing. Prachař Antonín, Ing. Tomáš Tužín (dovolená)

Hosté: Košutek Pavel, Mlčoch Petr, Ing. Gala Pavel (vedoucí odboru ROZ), Mgr. Vojtášek Zdeněk 

(vedoucí odboru MAJ), Bc. Kalincová Bohdana (vedoucí odboru PRID), Ing. Machurová Miroslava 

(odbor PRID), Ing.Dostál Zdeněk (odbor PRID)

Program:

1. Střecha ZŠ Trávník 

2. Parkovací dům pro kola

3. Inventarizace projektové dokumentace

4. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury (návrhy základních principů 

nového dotačního programu)

5. Dopravní řešení v ul. Čechova (návrh na snížení rychlosti)

6. Kulatý stůl se zaměstnavateli a podnikateli 

7. Plán udržitelné mobility města Přerova

8. Zmapování brownfieldů na území města Přerova

9. Různé – informativně:

 aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020

 schválení Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova 

pro období 2014-2020

 proluka na ul. Bratrské

 Evropská cena za podporu podnikání

 Žádost p. S.  o prominutí odvodu a penále

 Průpich

 Prodloužení železničního podchodu

Výbor byl v počtu 5 přítomných členů na začátku jednání, později v počtu 7 členů usnášeníschopný (2 
omluveni). VPRID se domluvil na úpravě programu, do programu byly zařazeny 2 materiály –
Parkovací dům pro kola a bod restaurování nástropní dekorativní malby na Zámku v Přerově byl 
stažen z projednání.

1. Střecha ZŠ Trávník

P.Dostál stručně popsal navržený projekt na výměnu střešní krytiny na ZŠ Trávník. Bude se jednat o 

zakázku malého rozsahu v hodnotě 3,28 mil. Kč.
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P.Horký navrhl doplnit vodorovnou izolaci o dalších 12cm. P.Dostál uvedl, že izolace byla provedena 

v rámci akce zateplení ZŠ dle energetického auditu, není nutné tloušťku zvyšovat. Navrženou střešní 

krytinu (plechovou imitaci tašky) změnit jen na plech. Kvůli estetickým důvodům je uvedena „imitace 

tašky“, aby dodavatel nedodal např. trapézový plech, vlnovku, hladký, nevhodné pro budovu ZŠ.

P. Hermély se dotázal, zdali není již teď známo, že na některé školce či škole je střecha v podobném 

stavu a v blízké době je předpoklad její opravy. Přicházelo by v úvahu tyto opravy uskutečnit 

hromadně s cílem vysoutěžit lepší obchodní podmínky. V případě rekonstrukce dalších střech p.Horký 

doporučil při zpracování PD možnost realizovat plochou střechu jako zelenou.

Členové VPRID v rámci následné diskuse dohodli se zástupci Odboru PRID zapracovat do zadávací 

dokumentace a obchodních podmínek stavby:

- Doba realizace do 60 kalendářních dnů

- Hodnoticí kritérium – ekonomická výhodnost (cena 80%, záruka 20%, přičemž poskytnutá 

záruka v délce min.5-max.10let)

- Výzvu k podání nabídky zaslat 5 firmám – Středomoravské stavby, Profistav, Přerovská 

stavební, Likostav, Strnad Újezdec, ZAK PLUS

- Vyvěsit výzvu na web města

- Pojištění odpovědnosti v hodnotě zakázky – 3 mil. Kč,

- Výše jistiny max.do 2% - 50 000 Kč

- Kvalifikace – doložení: čestné prohlášení k základní kvalifikaci; výpis z obch.rejstříku

k profesní kvalifikaci; k prokázání technické kvalifikace doložit seznam min. 3 realizovaných 

obdobných zakázky za posledních 5 let, z nichž 1 zakázku v hodnotě min. 800 tis. Kč.

2. Parkovací dům pro kola

Výbor byl seznámen se záměrem vybudování parkovacího domu pro kola, automatického

samoobslužného parkovacího systému pro cyklisty unikátní konstrukce, chráněného užitným a 

průmyslovým vzorem, který by byl umístěn vedle hlavní nádražní budovy na Husově ulici. Vlastní 

stavbu a technologii dodává a instaluje výrobce (dodavatel), město (investor) by zajistil umístění 

stavby do terénu, základy, přípojku kanalizace, přípojku elektroinstalace, přípojku internetu a 

potřebná stavební povolení (typový projekt dodá dodavatel). Investiční náklady cca 10 mil. Kč.

P.Hermély konstatoval, že investice je vzhledem ke kapacitě zaparkovaných kol hodně vysoká 

a návratnost investice je prakticky nereálná. Provozní náklady by přibližně pokryly poplatky za 

úschovu kol. Až 85% investičních nákladů by mohla pokrýt dotace ze SFDI. V současné době nelze říci, 

kdo bude investorem stavby. RM podala dne 13.4.2015 návrh ZM schválit investiční záměr 

vybudování parkovacího domu pro kola a uložila odboru PRID přípravu akce. Byl vytvořen projektový 

tým. Záměr bude předložen na dalším zasedání ZM.

Přestože není znám investor (např. město nebo jiná organizace), VPRID doporučil ZM schválit 

investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola s podmínkou spolufinancování z vhodného 

dotačního titulu a zahájit přípravu akce.

3. Inventarizace projektové dokumentace
Odbor ROZ ve spolupráci s odborem PRID, také odbor MAJ připravili přehled projektových 
dokumentací, které navrhují na vyřazení z účetní evidence. P.Gala vysvětlil důvody navrženého 
vyřazení. Z navržených dokumentací bylo dohodnuto ponechat v evidenci PD na opravy komunikací, 
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chodníků a cyklostezek, z nichž některé by se některé mohly po aktualizaci využít pro realizaci (dle 
vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům) nebo by se využily v rámci jiného záměru. Projektové 
dokumentace, které VPRID odsouhlasil k vyřazení z účetní evidence, jsou uvedeny v příloze usnesení. 
Zároveň je třeba dle VPRID dokumentaci na železniční most Kojetínská x Štefánika a dokumentaci na 
zateplení Gymnazia J. Blahoslava prvotně nabídnout KÚOK k bezúplatnému převodu.

4. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury (PVTI)

Znovu byla otevřena otázka fungování Programu PVTI. Členové diskutovali především o účelu 
poskytnutí dotace, zda ponechat univerzálnost programu nebo cíleně podporu zaměřit na vybrané
stavby veřejné infrastruktury, např. připojení na kanalizaci a CZT.  Do programu by měla být zahrnuta 
přednost smlouvy před programem v případě nepředvídaných kolizí. 

VPRID se neusnesl na návrhu principů nového dotačního programu Podpory výstavby technické 

infrastruktury. VPRID se bude touto problematikou zabývat na svém příštím jednání.

5. Dopravní řešení v ul. Čechova v Přerově

Obyvatelé Čechovy 2 opakovaně žádají Dopravní inspektorát a město o snížení rychlosti v ul. 

Čechově. Vytvořením podélného stání v ul. Čechově se doprava posunula na stranu přiléhající k parku 

nám. Svobody. Žadatelé zdůvodňují svou žádost poničenými, ušpiněnými fasádami domů. Rychlost 

se pokoušeli omezit už před zřízením podélného stání v ul. Čechově, ale PČR neshledala důvod 

omezení rychlosti.

Snížení rychlosti by přispělo ke zklidnění dopravy a zlepšení pohody bydlení. Nejvyšší nehodovost je 

dle statistiky PČR na křižovatce ul. Čechova x Jaselská. V dopravní špičku nelze projíždět maximální 

povolenou rychlostí. Výbor po diskusi hlasoval o změně rychlosti, VPRID nedoporučil změnu rychlosti 

na 30 km/h v ul. Čechově, v úseku od křižovatky ul. Čechova x Kramářova x Nádražní po křižovatku ul. 

Čechova x Jaselská z důvodu nedostatečné argumentace žadatelů v žádosti o změnu dopravního 

řešení – většina členů VPRID hlasovala proti doporučení změny rychlosti.

6. Kulatý stůl se zaměstnavateli a podnikateli

V minulých letech uskutečňovalo minulé vedení města setkávání zástupců města a zastupitelů se 

zástupci firem. Z 50 pozvaných firem se zúčastňovalo cca 20 firem.  Setkání bylo organizováno jednou 

za 1-2 roky v prostorách hotelu Jana nebo Městského domu v Přerově. V rámci jednání byly firmy 

seznámeny s aktuálními rozvojovými záležitostmi – stavbou dálnice, problematikou letiště aj. 

Následoval blok dotazů.

VPRID doporučuje ZM uskutečňovat pravidelná setkání vedení města se zástupci přerovských 

zaměstnavatelů a podnikatelů.

7. Plán udržitelné mobility města Přerova

P.Horký představil plán udržitelné mobility, který bude integrovaně řešit všechny způsoby a formy 

dopravy v celé městské aglomeraci, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, 

motorizované i nemotorizované a dále, včetně pohybu a parkování. Vytváření plánu je podporováno 

Radou EU. Jedná se o strategii vč. akčního plánu. Plán se zpracovává ve spolupráci všech, kterých se 

týká.
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VPRID doporučil ZM uložit RM zpracovat Plán udržitelné mobility Statutárního města Přerova.

8. Zmapování brownfieldů na území města Přerova

P.Horký navrhuje zpracovat databázi brownfieldů podle jednotné metodiky a následně informace 

zveřejnit do Národní databáze brownfieldů vedené agenturou Czech Invest. Databáze by byla 

využitelná jako podklad pro další rozhodování o rozvoji těchto území.

VPRID doporučil ZM uložit RM zpracování inventarizace brownfieldů na území města Přerova do 

31.8.2015 – přesné znění usnesení viz Příloha č. 1

9. Různé

V rámci posledního bodu členové vznášeli různé dotazy a informovali:

 Informace o aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020

– program je zveřejněn na stránkách www.kr-olomoucky.cz, KÚOK vyzývá města k zaslání 

podnětů z hlediska souladu navrhovaného krajského plánu se záměry města. Po usnesení ZM 

bude vhodné zaslat KÚOK pořadí dopravní priorit města Přerova a návrh vytvoření 

průmyslových zón v okolí D1.

 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2014-2020 – plán byl schválen na 5.zasedání dne 13.4.2015. V analytické části byly opraveny 

data o knihovně, čtenářích a knihovním fondu. Do dokumentu byla vložena ověřovací 

doložka. Plán je vyvěšen na webových stránkách města.

 Proluka v ul. Bratrské v Přerově – PD navrhuje nezpevněné plochy vysypat štěrkem, 
obvodové zdivo opravit, vlnitý plech nahradit pletivem s neprůhlednou fólií a v rámci 
sadových úprav vysadit keře. VPRID doporučil ZM provést stavební úpravy dle předložené 
projektové dokumentace.

 Přihlášení města Přerova do soutěže Evropská cena za podporu podnikání – členové výboru 

obdrželi v podkladech pro zasedání výboru informace o soutěži. VPRID nenalezl a nenavrhnul 

žádný vhodný realizovaný projekt města, který by podpořil podnikání. 

 P. S. – žádost o prominutí odvodu a penále – v souvislosti s porušením smlouvy o poskytnutí 
dotace z programu Podpory výstavby technické infrastruktury uložil Magistrát města Přerova, 
oddělení kontroly v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příjemci dotace odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši maximálně poskytnutých prostředků s tím, že příjemce je povinen 
odvést do rozpočtu města částku ve výši doposud vyplacených prostředků. Pan S. (zastupující 
všechny stavebníky v lokalitě) požádal dne 16.4.2015 o částečné prominutí odvodu a úplné 
prominutí souvisejícího penále. 
V souladu s předchozím usnesením výboru vydal VPRID nové doplňující usnesení, ve kterém 
ZM doporučuje prominutí části odvodu p. J.S. ve výši 1 794 394,- Kč, což odpovídá snížení 
celkové výše dotace o výši dotace na veřejné osvětlení, a prominutí celé předpokládané výše 
penále –  přesné znění usnesení viz Příloha č.1. 

 Průpich – p. Horký informoval o rozhodnutí vedení města, že studie na prověření možnosti 
úpravy průpichu nebude zpracována samostatně, ale v rámci Plánu udržitelné mobility. 
2.etapu průpichu bude město prosazovat do plánů kraje.

 Záměr prodloužení železničního podchodu – p. Horký navrhne na květnovém zasedání ZM 
doplnění dopravních priorit města Přerova o prodloužení železničního podchodu



5

Termín dalšího zasedání, na které budou přizváni Ing. Šenk (DI, Policie ČR), Mgr.Šáchová (ESŽ-
dopravně správní agendy) a Bc. Študentová (MAJ-stanovování místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, se uskuteční dne 19. 5. 2015 v 15h. Zasedání bylo ukončeno v 18:45 h.

V Přerově dne 22. 4. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………….v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Příloha usnesení č. VPRID/08/04/2015 - Seznam projektových dokumentací navržených k vyřazení
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Příloha č.1

Usnesení č. 08

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 21.4.2015

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/08/01/2015 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 8.zasedání VPRID doplněného o dva body projednání předložené na 

stůl.

Hlasování: Pro  5/ Proti  0/ Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________

VPRID/08/02/2015 Střecha ZŠ Trávník

VPRID bere na vědomí projektovou dokumentaci „ZŠ Trávník – Výměna střešní krytiny“.

Hlasování: Pro 6 / Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/08/03/2015 Parkovací dům pro kola

Přestože není znám investor (např. město nebo jiná organizace), VPRID doporučuje ZM schválit 

investiční záměr vybudování parkovacího domu pro kola s podmínkou spolufinancování z vhodného 

dotačního titulu a doporučuje zahájit přípravu akce.

Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0

_________________________________________________________________________________

VPRID/08/04/2015 Inventarizace projektové dokumentace

VPRID doporučuje účetní vyřazení navržených projektů dle Seznamu projektových dokumentací 

navržených k vyřazení dle přílohy tohoto usnesení.

Hlasování: Pro  7/ Proti  0/ Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/08/05/2015 Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury

VPRID se neusnesl na návrhu principů nového dotačního programu Podpory výstavby technické 

infrastruktury. VPRID se bude touto problematikou zabývat na svém příštím jednání.

Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/08/06/2015 Dopravní řešení v ul. Čechova v Přerově

VPRID  doporučuje změnu rychlosti na 30 km/h v ul. Čechově, v úseku od křižovatky ul. Čechova x 

Kramářova x Nádražní po křižovatku ul. Čechova x Jaselská z důvodu nedostatečné argumentace 

v žádosti o změnu dopravního řešení.

Hlasování: Pro  1/ Proti  5/ Zdržel se 0

________________________________________________________________________________
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VPRID/08/07/2015 Kulatý stůl se zaměstnavateli a podnikateli

VPRID doporučuje ZM uskutečňovat pravidelná setkání vedení města se zástupci přerovských 

zaměstnavatelů a podnikatelů.

Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 0

________________________________________________________________________________

VPRID/08/08/2015 Plán udržitelné mobility

VPRID doporučuje ZM uložit RM zpracovat Plán udržitelné mobility Statutárního města Přerova.

Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 0

________________________________________________________________________________

VPRID/08/09/2015 Zmapování brownfieldů na území města Přerova

VPRID doporučuje ZM uložit RM

1. zpracovat inventarizaci brownfieldů na území města Přerova do 31.8.2015

2. zanést zpracovanou databázi brownfieldů na území města Přerova do Národní databáze 

brownfieldů vedené agenturou Czech Invest.

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 
__________________________________________________________________________________

VPRID/08/10/2015 Evropská cena za podporu podnikání

VPRID bere na vědomí informaci o udělování Evropské ceny za podporu podnikání.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/08/11/2015 Proluka v ul. Bratrské v Přerově

VPRID doporučuje ZM provést stavební úpravy dle předložené dokumentace v proluce ul. Bratrské 

v Přerově.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0

__________________________________________________________________________________

VPRID/08/12/2015 J.S.– žádost o prominutí odvodu a penále

V souladu se svým usnesením č. UVPRID/03/04/2015 ze dne 3.2.2015 VPRID doporučuje ZM 

v souvislosti s porušením smlouvy č. MMPr-SML/516/2012 o poskytnutí dotace prominutí části 

odvodu p. J.S. ve výši 1 794 394,- Kč, což odpovídá snížení celkové výše dotace o výši dotace na 

veřejné osvětlení, a prominutí celé předpokládané výše penále .

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 1

V Přerově dne 21. 4. 2015

……………………….…v.r..……………………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha usnesení č. VPRID/08/04/2015

Seznam projektových dokumentací navržených k vyřazení

Odbor koncepce a strategického rozvoje, oddělení koncepce a rozvoje města

Číslo 
akce

Název akce Pozn. VPRID

500016 Přemístění radnice na Horní náměstí

500021 Kanalizace Kozlovice

500032 Průpich městem-silnice I/55

500171
Infrastruktura k výstavbě na nábř. PFB a z ul 
Jateční

500215 Stezka pro chodce a cyklisty do Dluhonic

500219 Prodloužení kanalizace v ul. Dvořákova

500267 Přístavba psího útulku Přerov - psí hotel

533 PD dopravní změny placeného stání

533 PD Přeložky v prům.zona Újezdec

533 PD Parkoviště ul.Seifertova

533 PD Parkoviště tř.17.listopadu

533 PD Železniční most Kojetínská x Štefánika
Nejprve nabídnout bezúplatně převedení 
KÚOK

Odbor řízení projektů a investic, Úsek přípravy a realizace investic

Číslo 
akce

Název akce Pozn. VPRID

500044 Zateplení  Gymnazia  J.Blahoslava
Nejprve nabídnout bezúplatné převedení 
KÚOK

9009 PD Parkoviště Jižní čtvrť II / 5

9009 PD Rozšíření parkoviště Jižní čtvrť II / 5

9009 PD Okružní křižovatka Kopaniny

9009 PD Cyklostezka Kaufland- Emos

9009 PD Cyklostezka Kaufland-Emos

9009 Rekonstrukce objektu Smetanova 7a

9009 PD Dopravní stavby 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení bytové správy

Číslo Název investice

1.
Sokolská  2,4,6,8 – studie střešní nástavby  
rok 1998

2.
Jižní čtvrť I-III (plynofikace bytů v návaznosti na PV) 
rok 2001

3.
PD na výstavbu bezbariérových garáží na ulici Kozlovská 
rok 2001

Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení investic a technické správy

Číslo Název investice

1. PD – odvětrání tělocvičny v objektu DDM Atlas



9

rok 2006

2.
PD – plynofikace objektu ubytovny pro bezdomovce

rok 2007

3.
PD – vodovodní přípojka pro objekt SDH Přerov

rok 2010

4.
PD SSZ Kojetínská x Tovačovská

rok 1997-2003

5.
PD kanalizační sběrač v ulici Skopalova

rok 2007

6.
Správní poplatek Kopaniny

rok 2004

7.
Kolkové známky

rok 2004

Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení správy ostatního majetku a komunálních 

služeb

Č. Název investice

1. PD bezbariérová úprava pravobřežních zdí u mostu Míru

rok 1999

2. PD chodník ulice Kramářova

rok 2002

3. PD autobusová zastávka Předmostí ul. Teličkova

rok 2004

4. PD zpevněné plochy v parku Michalov u WC

rok 2004

5. Regenerační plán přednádražního prostoru

rok 2004

6. PD hřiště ul. Seifertova

rok 2004

7. PD chodník ul. 9.května k SOU (vč. vytýčení pozemků a vynětí ze ZPF)

rok 2005

8. PD víceúčelové hřiště Jižní čtvrť I/28-30

rok 2009


