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Zápis z 11. zasedání 

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

konané dne 11.8.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek (příchod v 15:40), Ing. Draška Jiří, 

Ing. arch. Horký Jan, Mlčák Ladislav, Mgr. Pavlíček Robert, Ing. Svák Ondřej, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Nepřítomni: Švestková Valéria (omluvena – dovolená), Ing. Prachař Antonín

Hosté: Ing. Majer Michal (EPROJEKT s.r.o.), Pospíšilík Radek (zastupitel, předseda Výboru pro místní 

části), Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. Gala Pavel (vedoucí odboru ROZ), 

Program:

1. Řešení zasíťování lokality U Montáže v Újezdci + plánovací smlouva 
2. Dílčí úpravy cyklostezek 
3. Návrh investic na r. 2016-2018 
4. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově (úkol dle usnesení ZM č. 182/7/10/2015 ze dne 

8.6.2015+ doplňující podněty z 6/2015)
5. Autobusová zastávka u sportovní haly (ul. U Tenisu 16)
6. Koncepce nakládání a využití domovního majetku

7. Vytvoření komunikačního centra v Muzeu Komenského v Přerově – info pracovní skupiny 

k navrhovaným změnám zadávací dokumentace 

8. Různé: 

 stavební úpravy střech MŠ Píšťalka – informace k veřejné zakázce

 Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě – info o projednaných materiálech 

 katalog komunikací – informace o obsahu a aktualizaci 

 Digitalizace registru požadavků a investic – krátká prezentace v GIS 

 mapování brownfieldů – info 

Výbor byl v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. V 15:40 se počet přítomných členů zvýšil na 7 
členů. Předseda výboru přivítal a představil nového člena Ing. Ondřeje Sváka, který nahradil od 
1.8.2015 odvolaného Ing. Tomáše Tužína. Členové výboru na počátku jednání odhlasovali program 
jednání.  

1. Řešení zasíťování lokality U Montáže v Újezdci + plánovací smlouva 

Před 8.zasedáním ZM si podali stavebníci rodinných domů v lokalitě U Montáže v Újezdci žádost 
o uzavření plánovací smlouvy s městem. Z důvodu časového nesouladu předložení žádosti na 
uzavření plánovací smlouvy a termíny zasedání VPRID se členové výboru po dohodě vyjádřili 
korespondenčně, přičemž 4 členové výboru s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasili, 2 
členové se zdrželi vyjádření, 1 člen své vyjádření nezaslal z důvodu dovolené a 2 členové s návrhem a 
uzavřením smlouvy nesouhlasili s tím, že je třeba smlouvu doplnit (vyjádření je přílohou zápisu). 
Některé připomínky byly zapracovány nebo bylo zdůvodněno, proč akceptovány nebyly. 
Problematika uzavírání plánovacích smluv i samotná lokalita U Montáží byly znovu diskutovány na 
VPRID. Pan Gala informoval o schválení uzavření plánovací smlouvy zastupitelstvem a o následné 
revizi navržené plánovací smlouvy oddělením právním. Zrevidovaná plánovací smlouva odd. právním 
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z července 2015 byla výboru zaslána jako podklad k projednávanému bodu. Výbor vzal na vědomí 
zrevidovanou plánovací smlouvu. 
Problémy s výstavbou nových RD v „nepřipravených“ lokalitách určených ÚP pro bydlení nastínil host 
Ing. Majer (projektant). Území jsou zastavována po dílčích částech, pro veřejnou část jsou ponechány
pozemky s minimální přípustnou velikostí, veřejná infrastruktura je budována v minimálních 
nákladech, proto Ing. Majer doporučil zainvestovat plochy pro bydlení městem, případně 
developerem.  Podmínky pro výstavbu by dle p. Horkého měly řešit v současné době neexistující 
regulační plány. Na 12. zasedání VPRID budou diskutovány jednotlivé plochy určené pro bydlení dle 
ÚP vč. zpracovaných urbanistických studií.

2. Dílčí úpravy cyklostezek 

P. náměstek přestavil návrhy na úpravy cyklostezek, které by doplnily chybějící úseky na stávající 
cyklistické síti. Tentýž návrh budou s cyklokoordinátorem p. Janalíkem prezentovat v pracovní 
skupině pro cyklistickou dopravu a následně navrhovat k relizaci v orgánech města. Jedná se zejména 
o realizaci úpravy propojení cyklostezek v okolí křižovatky ul. Želatovská x Dvořákova x 
tř.17.listopadu x Bří Hovůrkových; cyklostezku Velké Novosady navazující na novou cyklostezku na 
nábř. PFB; propojení cyklostezek Velká Dlážka – nábř. PFB (zpracovává se studie); vybudování nového 
cyklopodjezdu pod železniční tratí propojující Velkou Dlážku a Předmostí nebo přejezd pro cyklisty na 
ul. Lipenské v místech „myší díry“. Dle doporučení dopravního inspektorátu by se zavedl zkušební 
provoz jízdy cyklistů v protisměru v ul. Sušilova, Havlíčkova a Jižní čtvrť III. Výbor odsouhlasil 
připravované záměry úprav cyklostezek a souhlasil také se zavedením zkušebního provozu.
P. Hermély poukázal v plánech na absenci cyklostezek v jižní části města.
Host výboru p. Pospíšilík informoval o materiálu vypracovaném Výborem pro místní části pro 
zasedání ZM, který navrhuje cyklistické propojení města s místními částmi i vybranými okolními 
obcemi. Na tento návrh je třeba zpracovat studii proveditelnosti.

3. Návrh investic na r. 2016-2018 

Předložený návrh investic na období 2016-2018 je sestaven a seřazen dle možnosti získání dotace. 
Návrh plánu je každoročně v objemu více než 200 mil. Kč ročně, jelikož částky zahrnují DPH a akce 
musí být 100 % kryty rozpočtem města bez ohledu na konečný podíl dotace. Akce k realizaci v r. 2017 
je nutné začít v letošním roce připravovat. V návrhu plánu je každoročně vymezena částka 10 mil. Kč 
na opravy místních komunikací. Uvedená částka zahrnuje také výdaje na přípravu akcí, zpracování 
projektových dokumentací, realizaci zadávacích řízení a jiné související výdaje. VPRID vzal na vědomí 
návrh plánu investic na r. 2016-2018.
Odbor řízení projektů a investic ve spolupráci s odborem majetku a odborem rozvoje sestavili přehled 
připravenosti jednotlivých staveb a po místním šetření navrhli 3 varianty na návrh plánu na r. 2016
(1.varianta – rekonstrukce vnitrobloku za Žižkovou + Popovice-Hanácká a Kovářská + úpravy 
propojení cyklostezek u okružní křižovatky Haná. 2varianta - rekonstrukce vnitrobloku za Žižkovou + 
Popovice-Hanácká, Kovářská. 3.varianta – Lověšice-ul. U Parku + Popovice-Hanácká, Kovářská + 
Henčlov- Nová, Martinská). VPRID po hlasování doporučil variantu 1.návrhu plánu oprav místních 
komunikací na r. 2016.

4. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově 
ZM uložilo na svém 7.zasedání dne 8.6.2015 úkol VPRID projednat a připravit ve spolupráci 

s odborníky magistrátu přes dopravu a inspektorátem dopravy Policie ČR návrh na zlepšení 

bezpečnosti dopravy v Přerově na ulicích: Denisova, tř. 17. listopadu, Pod Valy, Ztracená, Štefánikova, 

Novosady, Kojetínská a Husova. Úkol byl rozšířen o další zaslané podněty – výjezd z ulice Wurmova 

na Komenského ulici; řešení křižovatky od nového Prioru na křižovatku Čechova – Šířava před

dokončením stavby nákupního centra; řešení propadající se vozovky u pasáže na ulici Kratochvílova a 

Rozjíždějící se kostky vozovky na ulici Palackého u zastávky městské dopravy. 
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Panu zastupiteli byla odeslána odborem ROZ žádost na určení kolizních míst a identifikaci hlavního 
problému. Do doby zasedání výboru odbor ROZ odpověď neobdržel. 
VPRID žádá autora podnětu p. zastupitele o upřesnění problémových míst a dotčených účastníků 
provozu, kterých se uvedené dopravní problémy týkají a postupuje řešení kolizních míst pracovní 
skupině pro drobné záležitosti v dopravě. Na jednání, kdy budou VPRID předloženy konkrétní návrhy 
na řešení z pracovní skupiny, organizační pracovnice pozve i p. zastupitele Passingera.

5. Autobusová zastávka u sportovní haly (ul. U Tenisu 16, Přerov)

P. náměstek Košutek představil námět vybudování autobusové zastávky vč. parkovacích míst 

u sportovní haly v ul. U Tenisu 16, Přerov. Je vypracována studie ve 3 variantách, přičemž pouze 

3.nejdražší-varianta by splnila normovaný počet parkovacích stání pro haly-sportoviště vč. diváckého 

hlediště. Diskuse členů probíhala především ke zdrojům financování/spolufinancování tohoto záměru 

i o zasakování dešťových vod. Záměr je rozpracován do stupně studie a v tuto chvíli nebyl projednán s 

vlastníky dotčených pozemků, nejsou známy jejich postoje k záměru.

VPRID doporučil zřízení autobusové zastávky a vybudování nových parkovacích míst u sportovní haly 
dle varianty 3 studie „Autobusová zastávky u sportovní haly na ulici U Tenisu“ a také doporučil na 
návrh p. Horkého vyprojektovat parkovacích stání se zasakováním dešťových vod – přesné znění 
usnesení viz. Příloha č.1 usnesení
Pokud budou řešena  parkovací stání u tenisové haly, měly by být řešeno i parkoviště u zimního 

stadionu, které by zároveň sloužilo i pro návštěvníky hřbitova.

6. Koncepce nakládání a využití domovního majetku 

Úkolem výboru je připomínkovat vytvořený materiál „Koncepce nakládání a využití domovního 
majetku“ a vyjádřit, který majetek si město ponechá a který nabídne k prodeji. Pro doporučení 
k prodeji nebo ponechání majetku členové výboru žádají po zpracovateli materiálu doplnit údaje
u nemovitostí v kap. 4  Nepotřebný majetek, a to: odhadovanou prodejní cenu, roční provozní 
náklady, roční provozní výnosy, výměru užitných ploch vč. přilehlých pozemků, konstrukční systém 
budovy (např. skelet, stěnový, kombinovaný apod.), informaci o případné vazbě ve vztahu na 
usnesení RM či ZM a popř. na jiný záměr. Výbor se tímto tématem bude zabývat opakovaně po 
doplnění podkladů.

7. Vytvoření komunikačního centra v Muzeu Komenského v Přerově

K připomínkování předložené zadávací dokumentace a obchodních podmínek na akci „: Vytvoření 

komunikačního centra pro  návštěvníky Muzea Komenského v Přerově“ byla výborem ustanovena 

pracovní skupina (PS) ve složení p.Draška, p.Mlčák a p. Pavlíček. PS připravila podkladový materiál 

pro rozhodnutí výboru. Na jednání výboru připravil svůj komentář úsek veřejných zakázek. Výbor 

diskutoval: 

 Čl. 5.Lhůty plnění v ZD a obch.podmínkách – PS navrhla sjednotit formulace

 Čl. 10. Požadavky na kvalifikaci (ZD) – dle PS je výčet přeurčený

 Čl.13. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky (ZD) – PS navrhla tabulku subd. systému 

doplnit do bodu 15.2 ZD do příloh jednou z příloh ZD a doplnit jako součást nabídky a součást 

SoD. 
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 Bod X. Sankční pokuty (SoD) – PS navrhuje zpřísnit sankční pokutu z 0,05 % za každý i 

započatý den prodlení na 0,5 nebo aspoň 0,1 %. Při předpokládané ceně díla by se u původní 

výše sankce jednalo o částky v řádu stovek korun za den. 

Výbor po diskusi a hlasování navrhl změny v ZD a obchodních podmínkách – viz usnesení. Splněním 

úkolu byla činnost této PS ukončena.

8. Různé

8.1.Cena Petra Parléře

Kancelář primátora obdržela od Společnosti Petra Parléře, o.p.s. výzvu k zapojení do letního 

kola soutěže 13.ročníku urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, jehož 

tématem je Obnova a rekonstrukce hřbitovů. Z důvodu vysokých nákladů, které by musely 

být na soutěž a během ní vynaloženy z rozpočtu města výbor nedoporučil hlásit město do 

této soutěže. Zároveň doporučil pokračovat s revitalizací hřbitovů dle zpracovaných koncepcí.

8.2.Stavení úpravy střech MŠ Píšťalka

Zakázkou na zpracování projektové dokumentace s názvem „MŠ Píšťalka, Máchova 8 –

stavební  úpravy střech“ se výbor již v minulosti zabýval. Odbor řízení projektů a investic 

výboru zpracoval informační materiál o současném stavu výběrového řízení na dodavatele 

stavby.  

8.3.Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě

P.Horký se zúčastnil jako zástupce VPRID jednání PS. K některým bodům projednání PS bude 

nutné doplnit vyjádření výboru. Stále platí, že členové VPRID se mohou zúčastnit jednání PS a 

bude jim zaslán jak program, tak zápis z jednání PS.

8.4.Plán udržitelné mobility

P. Horký informoval o přípravách plánu. Zpracování plánu bude rozděleno na 2 části - část 

komunikační a osvětová (z 80% bude pokryta dotací) a část technická. V současnosti budou 

orgány města schvalovat finanční krytí celého plánu a projektový tým.

Dále p.Horký informoval o potřebnosti zpracování Územní studie zeleně a Územní studie 

zasakování srážkových vod, na jejich podkladě by mohly být realizovány projekty z dotačních 

titulů.  

8.5.Ubytovna Chemik, Velké Novosady 13

V souvislosti s projednáváním bodu 6. „Koncepce nakládání a využití domovního majetku“

byla diskutována otázka budovy Chemiku a jejího možného prodeje. V diskusi o technickém 

stavu budovy přijal výbor usnesení, že žádá Kontrolní výbor o provedení kontroly plnění 

smluvních závazků obou smluvních stran nájemní smlouvy s První KPU s.r.o.

8.6.Katalog komunikací

Paní Lesáková seznámila výbor s Katalogem komunikací schválený ZM v 6/2005 jako 

strategický dokument o stavu silničních komunikací na území města Přerova a jako podklad 

pro plán oprav místních komunikací. V současné době odbor MAJ připravuje aktualizaci, 

kterou bude v terénu provádět vyčleněný pracovník odboru MAJ. Oddělení GIS hledá 

technické řešení pro on-line aktualizaci v terénu.

8.7.Digitalizace registru požadavků a investic

Rada města Přerova uložila Odboru vnitřní správy (oddělení GIS) zpracovat registr požadavků  

na investice a opravy do grafické podoby nad rozhraním GIS. Paní Lesáková představila 

digitalizovaný registr. Je třeba dořešit propojení s Portálem úředníka.

8.8.Mapování brownfieldů
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Odbor ROZ na základě úkolu z RM mapuje nemovitosti typu brownfield. Adresně oslovil 107 

vlastníků, ve spolupráci s Kanceláří primátora vyšly články a reklamy v Přerovských listech a v 

pátečním vydání Přerovska, inzerát na webových stránkách Přerovského deníku. Na webové 

stránky byl umístěn článek s odkazy na stažení formulářů. 

Odbor ROZ zároveň zpracovává podklady pro brožuru „Volné podnikatelské nemovitosti v 

Olomouckém kraji“ připravovanou KÚOK. Do brožury budou zaslány data o brownfieldech.

11.zasedání bylo ukončeno v 18:55 h. Termín příštího zasedání výboru 15.9.2015 v 15 h. Na příštím 
jednání organizační pracovnice pozve p. zastupitele Pospíšilíka k prezentaci priorit m.č.

V Přerově dne 17. 8. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………..v.r……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Prezenční listina

Příloha k bodu 1. zápisu
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Příloha č.1

Usnesení č. 11

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 11.8.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/11/01/2015 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 11.zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 0  - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/02/2015 Řešení zasíťování lokality U Montáže v Újezdci + plánovací smlouva

1. VPRID bere na vědomí revizi textu plánovací smlouvy oddělením právním 
Hlasování: Pro 5 / Proti  1/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

2. Na příští zasedání VPRID připravit přehled návrhových ploch pro bydlení vč. k nim 
zpracovaných studií
Hlasování: Pro 6 / Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/03/2015 Dílčí úpravy cyklostezek

1. VPRID souhlasí s připravovanými záměry v cyklistické dopravě
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato

2. VPRID souhlasí se zavedením zkušebního provozu spočívajícího v umožnění jízdy cyklistů v 
protisměru jednosměrných komunikací v ulicích Sušilova, Jižní čtvrť III a Havlíčkova

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/11/04/2015 Návrh investic na r. 2016-2018

1. VPRID bere na vědomí návrh plánu investic na r. 2016-2018
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato

2. VPRID podporuje variantu 1.návrhu plánu oprav místních komunikací na r. 2016
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/05/2015 Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově (na ulicích Denisova, tř.17.listopadu, 
Pod Valy, Ztracená, Štefánikova, Novosady, Kojetínská a Husova; Výjezd z ulice Wurmova na 
Komenského ulici; řešení křižovatky od nového Prioru na křižovatku Čechova – Šířava před 
dokončením stavby nákupního centra; propadající se vozovka u pasáže na ulici Kratochvílova a 
rozjíždějící se kostky vozovky na ulici Palackého u zastávky městské dopravy)

1. VPRID postupuje tento podnět Pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě
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2. VPRID žádá zastupitele p.Passingera o upřesnění problémových míst a dotčených účastníků 
provozu, kterých se uvedené dopravní problémy týkají

Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/06/2015 Autobusová zastávka u sportovní haly (ul. U Tenisu 16)

VPRID doporučuje zřízení autobusové zastávky a vybudování nových parkovacích míst u sportovní 

haly (v ul. U Tenisu 16) dle varianty 3 studie „Autobusová zastávky u sportovní haly na ulici U Tenisu“ 

zpracované v 1/2015, přestože studie neobsahuje informace o stanoviscích vlastníků dotčených 

nemovitostí a neupřesňuje způsob financování. VPRID doporučuje navrhnout parkovací stání v 

povrchu umožňující  vsakování dešťových vod.

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/07/2015 Koncepce nakládání a využití domovního majetku

VPRID po prostudování Koncepce nakládání a využití domovního majetku konstatuje, že nemá 
dostatek informací pro doporučení o prodeji nebo ponechání si majetku ve vlastnictví. Proto 
požaduje po zpracovateli materiálu doplnění těchto údajů u nemovitostí v kap. 4  Nepotřebný 
majetek:

- odhadovanou prodejní cenu,
- roční provozní náklady,
- roční provozní výnosy,
- výměru užitných ploch vč. přilehlých pozemků
- konstrukční systém budovy (např. skelet, stěnový, kombinovaný apod.)
- informaci o případné vazbě ve vztahu na usnesení RM či ZM a popř. na jiný záměr

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/11/08/2015 Komunikační centrum Muzeum Komenského
VPRID navrhuje 

1. Sjednotit textaci lhůt plnění  ZD a Obchodních podmínek ( SoD )

2. Zvážit rozsah prokazování kvalifikačních předpokladů ve vazbě na podmínění rozsahu plnění 

subdodavateli 

3. Doplnit formulář subdodavatelského systému by měl být oficiální součást nabídky a přílohou 

SoD.

4. Do SoD doplnit ustanovení o změně subdodavatelského systému s vazbou na odstavec o 

sankčním ujednání při porušení tohoto bodu vč. možnosti odstoupení od smlouvy (viz. např. SoD 

Pasáž, Palackého ul.) 

5. Sankční pokuty v SoD v bodě X. odstavec 1 upravit na  0,1% . 

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

VPRID/11/09/2015 Cena Petra Parléře
VPRID nedoporučuje přihlásit město Přerov do 13.ročníku soutěže O Cenu Petra Parléře na téma 
revitalizace hřbitovů. Současně VPRID doporučuje pokračovat v revitalizaci hřbitovů na území města 
dle zpracované koncepce.
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Hlasování: Pro7 / Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato

VPRID/11/10/2015 Stavení úpravy střech MŠ Píšťalka
VPRID bere na vědomí informace k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace s názvem 
„MŠ Píšťalka, Máchova 8 – stavební  úpravy střech“.

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

VPRID/11/11/2015 Ubytovna Chemik, Velké Novosady 13
VPRID žádá Kontrolní výbor o provedení kontroly plnění smluvních závazků obou smluvních stran 
nájemní smlouvy s První KPU s.r.o.

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

V Přerově dne 11.8.2015

……………………v.r……………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha k bodu 1. zápisu

Podrobná vyjádření k plánovací smlouvě:

 Dostál Marek – t.č. na dovolené, neměl možnost smlouvu řádně prostudovat, vyjádření neposlal

 Ing. Draška Jiří - s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasí,

 Ing. Hermély Petr: smlouva jednoznačně neřeší toto:
1) V čl. VII. Odst. 1,3,4 a čl. VIII. odst 2. jsou obsaženy závazky žadatelů. Nikde jsem se ve 

smlouvě nedočetl, co nastane, když tyto závazky nesplní. Zvláště by mne zajímala situace, co 
udělá Město, když žadatelé nesplní svůj závazek použití vhodné techniky či uvedení 
dotčených pozemků do řádného stavu. Speciálně v těchto věcech jsou případné sankce 
docela na místě.

2) Znamená formulace v čl. VII. odst. 1 „Žadatel se zavazuje před zahájením realizace Záměru 
převzít dotčené pozemky Města určené k realizaci Záměru od jejich správců (správce místních 
komunikací, Technických služeb města Přerova atd.).“ že jim Město předá pozemky do 
vlastnictví navždy nebo pouze je zde myšleno převzetí pro „účely stavby“ a po dobu trvání 
stavby? Mně to z toho jednoznačně nevyplývá.

 Ing.arch.Horký Jan - s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasí,

 Mlčák Ladislav - s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasí,

 Mgr. Pavlíček - postrádá  některá ustanovení ohledně potřebné kontroly průběhu realizace obcí, 
podrobnějšího harmonogramu výstavby, opomenutí výrazu "dopravní infrastruktura", informace 
o parcelách v majetku obce, nelogický odkaz na PPVTI v čl. VI/4., nedostatečnou formu záruky a 
výše sankce za nesplnění závazků žadatele, podmínky a důsledky odstoupení od smlouvy a rovněž 
chybějící majetkoprávní vypořádání s nově zbudovanou infrastrukturou umístěnou na pozemcích 
obce (věcná břemena pod.).

 Ing. Prachař Antonín - zdržel se vyjádření, smlouvu nestihl z důvodu dovolené prostudovat,

 Švestková Valéria - zdržela se vyjádření, dle jejího názoru není důvod, proč by se VPRID měl k 
plánovací smlouvě vyjadřovat, pokud je finanční účast města nulová,

 Ing. Tužín - nemá výhrady, s návrhem a uzavřením plánovací smlouvy souhlasí.


