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Zápis z 10. zasedání 

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

konané dne 16.6.2015 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, Mgr. Pavlíček Robert, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Ing. Tomáš Tužín, Ing. Prachař Antonín

Hosté: Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru ROZ), Klára Koryčanová

(odbor ROZ), Ivana Pinkasová (vedoucí odboru PRI), Alena Řihošková (odbor PRI), Jiří Raba (odbor 

PRI), Zdeněk Dostál (odbor PRI) 

Program:

1. Prezentace archeologických nálezů 
2. Proluka na ul. Bratrské - zařazení do investic r. 2015 
3. Okružní křižovatka na silnici I/55 u Lověšic (požadavek m.č.)
4. Regenerace panelového sídliště Trávník, 2. etapa – zadávací podmínky k veřejné zakázce na 

zpracování projektové dokumentace
5. Rekonstrukce chodníků v ul. Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého (u pasáže) – zadávací 

dokumentace a obchodní podmínky 
6. Autobusová zastávka na ul. Sportovní v Předmostí
7. Různé: 

 Návrh předlohy do ZM – opravy místních komunikací (dle usnesení č. VPRID/09/04/2015

ze dne 19.5.2015)

 zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích Denisova, tř.17.listopadu, Pod Valy, 

Ztracená, Štefánikova, Novosady, Kojetínská a Husova – úkol dle usnesení ZM 

č. 182/7/10/2015 ze dne 8.6.2015

 termíny dalších zasedání VPRID

Výbor byl v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru odhlasovali program jednání.  

1. Prezentace archeologických nálezů 
Paní Koryčanová (Odbor ROZ) představila projektovou dokumentaci dle vítězného návrhu 
architekonicko-urbanistické soutěže na prezentaci odkryvu stavebních objektů duchovního centra 
jednoty bratrské (odkryv dobové štětové cesty, půdorysné vyznačení kostela, betonové pohledové 
zdi s vestavěnými vitrínami, ve kterých budou umístěny naučné texty). Na stavbu bylo vydáno územní 
rozhodnutí a stavební povolení. V současnosti je zpracována dokumentace pro provádění stavby, 
kterou autoři upravují tak, aby dosáhli požadovaného finančního limitu na realizaci stavby dle 
soutěžních podmínek. Akce je zařazena mezi investiční akce na rok 2015.

VPRID vzal na vědomí informaci o zpracované projektové dokumentaci na prezentaci archeologických 
nálezů na nám. Na Marku.

2. Proluka na ul. Bratrské - zařazení do investic r. 2015 
VPRID byl již na 8.zasedání informován o připravované projektové dokumentaci na „Stavební úpravy 
proluky, ulice Bratrská v Přerově“. Na tomto zasedání prezentovala paní Koryčanová návrh 
stavebních úprav z dokončené PD, a to zpevnění a vyplnění plochy štěrkodrtí, umístění nového 
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kontejnerové stání, vyspravení omítky na obvodovém zdivu, nahrazení současné plotové výplně 
novým pletivem a demolice trafostanice.

Úprava terénu proluky štěrkodrtí bude provedena na základě rozhodnutí (vydaného v r. 2008) 
o odstranění bývalé stavby Rialta. A dle informací stavebního úřadu další výše uvedené stavební 
úpravy územnímu rozhodnutí, ohlášení ani stavebnímu povolení nepodléhají.

VPRID vzal na vědomí informaci o zpracované PD a doporučuje akci k realizaci na rok 2015. Zároveň 
doporučuje zabývat se otázkou dostavby celého bloku budov v jihozápadní části náměstí TGM vč. 
proluky na ul. Bratrská.

3. Okružní křižovatka na silnici I/55 u Lověšic 
Místní výbor požádal o zřízení okružní křižovatky přestavbou průsečné křižovatky sil. I/55 ul. Hulínská 
x III/0557/MK ul. Nivky (u hřbitova v Přerově, m.č. Lověšice). Svou žádost zdůvodňuje vyšší 
nehodovostí.

Odbor ROZ konzultoval  požadavek s ŘSD (vlastník silnic I.tř.) a Dopravním inspektorátem Policie ČR. 

Dle sdělení ŘSD by okružní křižovatka musela být navržena jako dvoupruhová se spirálovými prvky, 

čímž by vyžadovala vysoké prostorové nároky. Investiční příprava (investice ŘSD) byla odhadnuta na

min. 5 let. Dále ŘSD navrhlo 2.variantu - osazení zmíněné silniční křižovatky světelnou signalizací a 

doplnit přechody pro chodce přes sil. I/55 v místě, kde se již v současnosti nachází dělicí ostrůvek. 

Tato rychlejší varianta by musela být hrazena z rozpočtu města.

VPRID vzal na vědomí žádost místní části Lověšice na řešení vybudování okružní křižovatky na silnici 

I/55 x III/0557 a podporuje její výstavbu. 

4. Regenerace panelového sídliště Trávník, 2. etapa – zadávací podmínky k veřejné zakázce na 
zpracování projektové dokumentace

Obsah 2.etapy regenerace panelového sídliště Trávník uvedl člen výboru p. Horký. Odbor řízení 

projektů a investic předložil zadávací dokumentaci a obchodní podmínky k veřejné zakázce na 

zhotovení projektové dokumentace od fáze studie po dokumentaci pro provádění stavby. Po diskusi 

členů VPRID se zástupci odboru PRI bylo dohodnuto zaslat výzvu k podání cenových nabídek firmám 

osloveným v 1.etapě a mimo to dalším  2-3 firmám, které doplní odbor ROZ. Do hodnotící komise byli 

navrženi 2 zástupci výboru (viz usnesení). Delší diskuse probíhala ke stanovení termínu předložení 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Výbor se s odborem PŘI dohodl, že v rámci ZD a 

obchodních podmínek bude zakotveno, že ke studii si zpracovatel PD vyžádá vyjádření základních 

dotčených účastníků řízení nebo dotčených orgánů (které určí dle zvážení odbor PRI) a ke každé části

PD firmy doplní v nabídce i termín dodání.

VPRID doporučil úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky na zpracování projektové 

dokumentace „Regenerace panelového sídliště Trávník, 2.etapa“ dle přílohy usnesení č.1.1. a rovněž 

VPRID navrhl členem hodnotící komise VZ Ing. Tomáše Tužína, náhradníkem Ing.arch.Jana Horkého.

5. Rekonstrukce chodníků v ul. Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého (u pasáže) – zadávací 
dokumentace a obchodní podmínky 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého - 2015 (k.ú.Předmostí, 
k.ú. Čekyně, k.ú. Penčice, k.ú.Přerov)“ je členěna na 4 samostatné části. Na každou část bude 
uzavřena samostatná smlouva o dílo. Jednotlivé části veřejné zakázky budou samostatnými 
zadávacími řízeními. Úsek veřejných zakázek (odboru PRI) požádal o návrh 1 člena +1 náhradníka do 
hodnotící komise. Členové výboru se dotazovali na detaily obchodních podmínek, jako např. 
pojištění, platební podmínky, fakturaci, zábory komunikací, náhrady škod apod.
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VPRID po diskusi souhlasil se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky na 

realizaci akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého (u pasáže)“ a navrhl

členem hodnotící komise VZ Marka Dostála, náhradníkem Mgr. Roberta Pavlíčka. 

6. Autobusová zastávka na ul. Sportovní v Předmostí

V nedávné době byl obnoven požadavek na zřízení autobusové zastávky v ul. Sportovní v Předmostí. 

Tato záležitost se opakovaně projednávala a byla orgány města zamítnuta v letech 2006 a 2011. 

V roce 2015 byly odborem ROZ znovu zaslány žádosti o stanovisko k záměru umístění zastávky -

navržena 2 místa – var. 1 u tenisových kurtů dle technické pomoci Ing. Marka z r. 2006 a var. 2 

v prostoru mezi rodinnými domy Sportovní 3 a Tyršova 48 dle návrhu Ing. Tomáše Tužína. Odbor 

rozvoje obdržel ke zřízení autobusové zastávky Sportovní v Předmostí kladná stanoviska přepravce 

Dopravní a logistické společnosti (DLS) i Dopravního inspektorátu Policie ČR. 

Výbor byl rovněž upozorněn na nesouhlas vlastníka RD Tyršova 37 se zvýšeným hlukem při brzdění a 

rozjíždění autobusu na nově zamýšlené zastávce. V reakci na to členové výboru navrhli zřídit zastávku 

u tenisových kurtů „na znamení“. P.Draška připomněl nutnost vybudování přístupového chodníku.

VPRID svým hlasováním podpořil záměr vybudování autobusové zastávky „na znamení“ u tenisového 
kurtu v ulici Sportovní v Přerově – Předmostí dle varianty č.1 .

7. Různé

V rámci posledního bodu členové vznášeli různé dotazy a informovali:

 Návrh předlohy do ZM – opravy místních komunikací (dle usnesení č. VPRID/09/04/2015

ze dne 19.5.2015) – do usnesení předlohy bude doplněn výčet komunikací (komunikace, 

chodníky, cyklostezky) a každoroční předpokládaný výdaj ve výši 10 mil. Kč

 zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích Denisova, tř.17.listopadu, Pod Valy, 

Ztracená, Štefánikova, Novosady, Kojetínská a Husova – úkol dle usnesení ZM 

č. 182/7/10/2015 ze dne 8.6.2015 – problematikou se výbor bude zabývat na příštím 

jednání (bez hlasování)

 termíny dalších zasedání VPRID byly stanoveny na 11.8.2015 a 15.9.2015 vždy v 15 h.

10.zasedání bylo ukončeno v 17:55 h.

V Přerově dne 22. 6. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………..v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení + Příloha usnesení č.1.1 – připomínky k zadávacím podmínkám VZ  na 

zpracování projektové dokumentace  „Regenerace panelového sídliště Trávník, 2.etapa“

Prezenční listina
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Příloha č.1

Usnesení č. 10

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 16.6.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/10/01/2015 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 10.zasedání VPRID.
Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0  - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/10/02/2015 Prezentace archeologických nálezů

Výbor PRID bere na vědomí informaci o zpracované projektové dokumentaci na prezentaci 

archeologických nálezů na nám. Na Marku.

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/10/03/2015 Stavební úpravy proluky, ul. Bratrská, Přerov 

Výbor PRID bere na vědomí informaci o zpracované PD a doporučuje akci k realizaci na rok 2015. 
Zároveň doporučuje zabývat se otázkou dostavby celého bloku budov v jihozápadní části náměstí 
TGM vč. proluky na ul. Bratrská.

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/10/04/2015 Okružní křižovatka na silnici I/55 u Lověšic

VPRID bere na vědomí žádost místní části Lověšice na řešení vybudování okružní křižovatky na silnici 

sil. I/55 x III/0557 a podporuje její výstavbu. 

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/10/05/2015 Regenerace panelového sídliště Trávník, 2.etapa

1. VPRID doporučuje úpravu zadávacích podmínek veřejné zakázky na zpracování projektové 

dokumentace „Regenerace panelového sídliště Trávník, 2.etapa“ dle přílohy usnesení č.1.1.

2. VPRID navrhuje členem hodnotící komise VZ Ing. Tomáše Tužína, náhradníkem Ing.arch.Jana 

Horkého.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 1 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
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VPRID/10/06/2015 Rekonstrukce chodníků v ul. Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého 
(u pasáže) 

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky na 

realizaci akce„Rekonstrukce chodníků v ul. Tylova, Jabloňová, Tršická, Palackého (u pasáže)“.

2. VPRID navrhuje členem hodnotící komise VZ Marka Dostála, náhradníkem Mgr. Roberta

Pavlíčka. 

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/10/07/2015 Autobusová zastávka na ul. Sportovní v Předmostí 

VPRID podporuje záměr vybudování autobusové zastávky „na znamení“ u tenisového kurtu v ulici 
Sportovní v Přerově – Předmostí dle varianty č.1 .

Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0  - usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/10/08/2015 Harmonogram jednání VPRID 

VPRID schvaluje termíny svých řádných jednání: 11.8. 2015; 15.9. 2015

Další termíny budou určeny na zasedání VPRID dne 15.9.2015

Hlasování: Pro7 / Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 16.6.2015

……………………v.r.……………………..

Ing. Petr Hermély

Příloha usnesení č.1.1 – připomínky k zadávacím podmínkám VZ  na zpracování projektové 

dokumentace „Regenerace panelového sídliště Trávník, 2.etapa“

- doplnit studii o vyjádření základních dotčených účastníků řízení nebo dotčených orgánů (dle zvážení 

odboru PRI)

- doplnit ke každé části PD termín dodání (6 částí)


