
1

Zápis z 9. zasedání 

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

konané dne 19.5.2015 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, Dostál Marek (odchod 16:40), Mgr. Pavlíček Robert, Ing. Prachař Antonín, 

Ing. Tomáš Tužín (odchod 16:05), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: -

Hosté: Košutek Pavel (náměstek primátora), Rudolf Neuls (člen RM), Mgr. Jaroslav Macíček (ředitel 

KIS Přerov), Mgr. Vojtášek Zdeněk (vedoucí odboru MAJ), Bc. Andrea Študentová (referent odboru 

MAJ), Mgr. Eva Šáchová (vedoucí odd. dopravně správních agend)

Program:

1. Vyhrazení parkování pro MD Přerov na ul. Kratochvílova a TGM 
2. Vyjasnění organizačních záležitostí s odborem ESŽ a MAJ 
3. Ulice Tovačovská – výkopové práce při stavbě kanalizace
4. Oprava komunikace v Kozlovicích, ul. Za Školou
5. Změny stanov municipálních obchodních společností – navrhované zásady a doporučení
6. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury (návrhy základních principů 

nového dotačního programu)
7. Různé : 

 základní informace k akci Vytvoření komunikačního centra v Muzeu Komenského 

v Přerově

 cyklodům

 zmapování brownfieldů

 prominutí penále u poskytnuté dotace z Programu PVTI

Výbor byl v počtu 9 přítomných členů na začátku jednání usnášeníschopný, v průběhu jednání 2 
členové opustili zasedání, výbor zůstal usnášeníschopný. Členové výboru odsouhlasili (bez hlasování) 
program jednání s doplněním bodu Ulice Tovačovská – výkopové práce při stavbě kanalizace. 

1. Vyhrazení parkování pro Městský dům Přerov 

Z důvodu opakujícího se povolování vymezení parkování a povolování vjezdu vozidel nad 3,5 t pro 

účinkující Městského domu, žádá  p.Neuls  (ředitel Nadačního fondu PJF) o projednání:

 vymezení 1 vyhrazeného parkovacího místa před vjezdem do dvora MD, adresa nám. TGM 8, 
nejbližší možná cesta k nákladnímu výtahu

 povolení vjezdu a stání pro potřeby pořadatele na adrese Kratochvilova 1, záliv před před 
zastávkou v délce cca 12 metrů.

V současnosti je třeba opakovaně žádat o povolení, na základě kterého je vydáno povolení a karta 

ke vjezdu. Pí Šáchová věc projednala s PČR, DI Přerov a uvedla, že povolovací proces ke stanovení 

trvalého dopravního značení označující vyhrazené parkování trvá 3 měsíce, v rámci něhož mohou být 

vzneseny námitky a poté se vydává povolení opatřením obecné povahy. P. Horký doporučil využít 

k umístění DZ stávající sloupek případně stožár VO. Vymezení 1 parkovacího stání u objektu nám. 
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TGM 8 pro potřeby zásobování MD je možné. Trvalou výjimku pro vozidla nad 3,5 t nelze vydat, 

pouze by bylo možné vydat výjimku ze zóny zákazu stání pro potřeby MD a to na dobu 1 roku na 

místo před BUS zastávkou v zálivu u MD.

VPRID přijal usnesení, že souhlasí s realizací úpravy dopravního režimu u autobusového zálivu na 
ul. Kratochvílova 1 a vymezením jednoho parkovacího stání pro potřeby Městského domu Přerov 
před vjezdem do dvora MD na nám. TGM 8.

2. Vyjasnění organizačních záležitostí s odborem ESŽ a MAJ
Smyslem tohoto bodu projednání bylo učinit dohodu mezi VPRID a odborem MAJ, případně odborem 
ESŽ o tom, které dopravní záležitosti vyřeší odbor MAJ samostatně po projednání v plánované
pracovní skupině (dále jen PS) a které otázky bude odbor MAJ řešit ve spolupráci s výborem.
Plánovaná PS by měla být složena z náměstka primátora, zástupců odborů MAJ, ESŽ a ROZ, 
cyklokoordinátora a zástupců DI PČR a MP. Po diskusi o potřebnosti zřízení PS členové výboru záměr 
odsouhlasili. Výbor se bude nadále zabývat především koncepčními záležitostmi v oblasti dopravy, ale 
z důvodu informovanosti a případných doporučujících vyjádření žádá výbor zaslat program jednání PS 
tak, aby se členové VPRID mohli zúčastnit jednání PS nebo mohli vybranou problematiku projednat 
přímo na zasedání výboru.

3. Ulice Tovačovská – Výkopové práce při stavbě kanalizace
P. Tužín předložil k projednání omezení chodců a cyklistů při výstavbě kanalizačního sběrače na 
ul. Tovačovské. Dle fotografií skutečného stavu zabírá stavba více než nezbytnou část chodníku 
a cyklostezky, není zajištěna náhradní trasa pro cyklisty po silnici, dopravní zákazové značky jsou 
rozmístěny na nevhodných místech aj. Z důvodu neuspokojivé dopravní a bezpečnostní situace 
doporučil VPRID svolat schůzku s cílem dohodnout se všemi zainteresovanými stranami odstranění 
zjištěných nedostatků a zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Přesné znění usnesení viz 
Příloha č.1.

4. Oprava komunikace v Kozlovicích, ul. Za Školou
Osadní výbor Kozlovice požádal město o rekonstrukci místní komunikace Za Školou v Kozlovicích, kde 
v souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace bude uveden povrch komunikace do původního stavu, 
který tvořil penetrovaný asfalt. Osadní výbor žádá provést celou šíři komunikace v asfaltobetonu. Na 
stavbu kanalizace byla z OPŽP poskytnuta dotace, která připouští pouze náklady na opravy 
komunikací v nejnutnějším rozsahu. Problém obnovení/rekonstrukce povrchu komunikací se dotýká
celé místní části Kozlovic, proto náměstek dle svých slov zahájí jednání se společností VaK Přerov,
zadavatelem stavby, aby projednali řešení a spolufinancování obnovy povrchů komunikací 
v Kozlovicích.
Neuspokojivý stav komunikací se netýká pouze m.č. Kozlovic. Občané města a zástupci místních částí
opakovaně žádají o řešení havarijního stavu komunikací. Na základě těchto skutečností doporučil
VPRID zastupitelstvu každoročně vymezit finanční prostředky na opravy MK – přesné znění usnesení 
viz Příloha č. 1 usnesení.

5. Změny stanov municipálních obchodních společností – navrhované zásady a doporučení
Hospodářský výbor ZM se zbýval stanovami municipálních obchodních společností města (TSMPr, 

Teplo Přerov) a navrhl zásady a doporučení, které by stanovy měly obsahovat. VPRID obdržel  

navrhované zásady k možným připomínkám. VPRID vzal na vědomí návrh zásad a doporučení pro 

obsah stanov municipálních obchodních společností.
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6. Dotační program Podpory výstavby technické infrastruktury (návrhy základních principů 
nového dotačního programu)

Výbor opakovaně otevřel otázku nových podmínek a zaměření Programu podpory výstavby technické 

infrastruktury. Stávající Program PVTI byl usnesením RM dne 23.4.2015 zrušen. Po diskusi VPRID

nedoporučil vypsání nového dotačního programu Podpory výstavby technické infrastruktury.

7. Různé

V rámci posledního bodu členové vznášeli různé dotazy a informovali:

 Vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea – odbor PRI předložil VPRID 
informaci o připravované veřejné zakázce. Jedná se o nákup nábytku na míru (80% zakázky),
dále stavební, montážní práce, vymalování, elektriku atd. Úpravami bude dotčen prostor 
pokladny a respiria, prostor před pokladnou a ve vstupním průjezdu.
V současné době připravuje odbor PRI zadávací podmínky zakázky a právní oddělení 
sestavuje obchodní podmínky. VPRID  vzal na vědomí informace o akci a zřídil pracovní 
skupinu  (p. Draška, p.Mlčák, p.Pavlíček), která má v termínu do 28.5.2015 posoudit ZD a 
obch.podmínky zakázky. Odlasování připomínek proběhne per-rollam v termínu do 5 dnů od 
doručení připomínek PS – přesné znění usnesení viz Příloha č.1 usnesení.

 Parkovací dům pro kola – p.Prachař informoval plánovaném vyhlášení dotace MMR na
stavby cyklodomů. Podmínkou dotace bude dodržení termínu realizace akce do 31.12.2015. 

 Zmapování brownfieldů – organizační pracovnice informovala VPRID, že se RM zatím
nezabývala úkolem zmapování brownfieldů, přesto odbor ROZ ve spolupráci s pracovníky GIS  
zahájili mapování a sběr kontaktních údajů pro oslovení vlastníků objektů.

 žádost o prominutí penále – dotace B.+K. – informativně: 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 B. a 
pí K. vrátili na účet města doposud vyplacenou část dotace a požádali dne 13.5.2015 o úplné 
nebo částečné prominutí vyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně.
V souladu s usnesením výboru č. UPRID/ 02/06/2015 ze dne 26.1.2015 nechal odbor ROZ 
vyčíslit OE částku 22.413,30 Kč, která by odpovídala připsaným úrokům ze 600 tis. Kč na 
účtech určených ke zhodnocování dočasně volných finanč.prostředků, kde se úroková sazba 
pohybovala v rozmezí od 1,00% - 2,00 %, za období od doby vyplacení dotace do doby 
vrácení na účet města. Odbor ROZ doporučil  prominout část penále ve výši 69.387 Kč, což je 
rozdíl mezi vyměřeným penále a částkou potenciálně připsaných úroků .

Termín dalšího zasedání se uskuteční dne 16. 6. 2015 v 15h. 9.zasedání bylo ukončeno v 17:35 h.

V Přerově dne 22. 5. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………………….v.r..……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení
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Příloha č.1

Usnesení č. 09

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 19.5.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/09/01/2015 Vyhrazené parkování pro potřeby MD Přerov 

VPRID souhlasí s realizací úpravy dopravního režimu u autobusového zálivu  na ul. Kratochvílova 1 a  
vymezením jednoho parkovacího stání pro potřeby Městského domu Přerov před vjezdem do dvora 
MD na nám. TGM 8.

Hlasování: PRO  9/ Proti  0/ Zdržel  0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/09/02/2015 Dopravní problematika – organizační záležitosti mezi VPRID a 

odbory ESŽ a MAJ 

VPRID byl informován odborem MAJ o záměru zřízení pracovní skupiny pro řešení dopravní 
problematiky a s tímto záměrem souhlasí. 

Hlasování: Pro  8/ Proti  0/ Zdržel 1 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/09/03/2015 Ul. Tovačovská – Výkopové práce při stavbě kanalizace

1. VPRID konstatuje neuspokojivou dopravní a bezpečnostní situaci, která nastala v souvislosti 
s realizací stavebních prací na kanalizačním sběrači v lokalitě ulic Tovačovská a Kojetínská (za 
podjezdem). 

2. VPRID doporučuje  v nejkratším možném termínu svolat schůzku za účasti investora stavby, 
zhotovitelské firmy, příslušných odborů MMPr a Dopravního inspektorátu s cílem  dohodnutí 
závazných pravidel organizace výstavby směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, 
zejména ve směru zajištění bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů.

VPRID Hlasování: PRO 6/ Proti  0/ Zdržel 2 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

VPRID/09/04/2015 Oprava komunikace v Kozlovicích, ul. Za Školou

1. Z důvodu neuspokojivého stavu místních komunikací, opakovaných žádostí občanů města a 
zástupců místních částí na opravy komunikací doporučuje VPRID ZM každoročně vymezit 
finanční prostředky na opravy MK.

2. VPRID bere na vědomí návrh p. náměstka Košutka k zahájení jednání o spolufinancování 
s VaK.

Hlasování: PRO 7/ Proti  0/ Zdržel  1 – usnesení přijato

Pozn. Hlasování se zdržel p. Pavlíček z důvodu střetu zájmu.

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
VPRID/09/05/2015 Stanovy municipálních obchodních společností – návrhy zásada a 

doporučení na změnu stanov 

VPRID bere na vědomí návrh zásad a doporučení pro obsah stanov municipálních obchodních 
společností.

Hlasování: PRO 6/ Proti 0 / Zdržel  1 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/09/06/2015 Dotační program PVTI – návrh základních principů nového 

dotačního programu 

VPRID nedoporučuje vypsání nového dotačního programu Podpory výstavby technické infrastruktury.

Hlasování: Pro 7 / Proti  0/ Zdržel  0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/09/06/2015 Vytvoření komunikačního centra v Muzeu Komenského 

VPRID  bere na vědomí informace o akci „vytvoření komunikačního centra pro návštěvníky Muzea 
Komenského v Přerově, p.o. v prostorách zámku, Horní náměstí 1, Přerov“ a zřizuje pracovní skupinu  
pro posouzení ZD a obch.podmínek ve složení p. Draška, p.Mlčák, p.Pavlíček. Termín pro 
připomínkování ZD a obch. podmínek PS do 28.5.2015. Členové VPRID tyto připomínky odhlasují per-
rollam v termínu do 5 dnů od doručení připomínek PS.
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel  0 – usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 19.5.2015

………………………v.r.………………………..

Ing. Petr Hermély


