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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 27.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části

Navrhovatel: Výbor pro místní části, Výbor pro místní části

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru Kanceláře primátora

Název návrhu:

Návrh Výboru pro místní části

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy. Jmenovitě: páteřní trasa 
od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II 
- Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení 
místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným 
napojením na Prosenice. Napojení místní části Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení 
na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní 
Moštěnici. Grafický návrh v příloze.

2. pověřuje Radu města Přerova realizací uvedené studie.

Důvodová zpráva:

Na schůzi Výboru pro místní části byl do programu zařazen bod: Finální návrh napojení místních 
částí na Přerov, odsouhlasení, návrh usnesení,
K tomuto bodu jednání vystoupili přizvaní hosté – J. Janalík, T. Tužín, kteří přítomným okomentovali 
navrhovanou síť cyklostezek. Podrobně je diskuse zachycena v zápisu ze schůze výboru, který je 
vyvěšený na webových stránkách města. 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda k odsouhlasení následující návrh na usnesení: 

Usnesení č.: VMČ/6/13/2015
Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu schválit zpracování studie proveditelnosti sítě 
cyklistických komunikací propojující všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální 



cyklotrasy. Jmenovitě: páteřní trasa od severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII –
Žeravice, Přerov VII – Čekyně, Přerov II - Předmostí s případným napojením na Lhotku, 
Kokory, Tršice a Doloplazy. Dále napojení místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X –
Popovice a Přerov IX – Lýsky s případným napojením na Prosenice. Napojení místní části 
Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení na Troubky, Přerov VI– Újezdec a Přerov III –
Lověšice s možným napojením na Horní Moštěnici. Grafický návrh v příloze.
Přítomno členů s právem hlasovat: 12
Hlasování – pro 12 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.


