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Zápis z 12. zasedání 

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

konané dne 15.9.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Mlčák Ladislav (odchod 

16:15), Švestková Valéria Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Nepřítomni: Ing.arch. Horký Jan (omluven – pracovní cesta), Mgr. Pavlíček Robert (pracovní 

neschopnost), Ing. Svák Ondřej (omluven – pracovní cesta), Ing. Prachař Antonín

Hosté: Ing. arch. Koryčanová Klára (odbor ROZ), Ing. Řihošková Alena + Mgr. Strejček Jan + Ing. Dostál 

Zdeněk (odbor PRI), Passinger Břetislav (zastupitel města), Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. 

Střelec Bohumír (zastupitel města, jednatel TSMPr)

Program:

1. Územní studie zeleně Přerova 

2. Územní studie na hospodaření s dešťovými vodami v Přerově 

3. Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy 

proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce kontejnerového stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně, k.ú. 

Přerov)“ 

4. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích 

5. Různé 

Předseda výboru zahájil jednání v 15:14, výbor byl v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. 
Členové výboru na počátku jednání odhlasovali program jednání.  

1. Územní studie zeleně Přerova 
Paní Koryčanová představila zadání pro zpracování územní studie, která zmapuje celé území města 
vč. m.č. a pro vybrané lokality navrhne opatření. Zanalyzuje také spádovost ploch zeleně s ohledem 
na hustotu obyvatel a dostupnost dostatečně velkých ploch zeleně v lokalitě. Studie navrhne priority 
pro možné investice do rozvoje a revitalizace zeleně, vč. míst pro ukládání náhradní výsadby bez 
nutnosti dalších sadových, terénních a stavebních úprav.
Územní studie bude podrobnějším materiálem, na základě kterého může dojít k návrhu změny ÚP.

2. Územní studie na hospodaření s dešťovými vodami v Přerově 
V souběhu s územní studií zeleně připravila pí Koryčanová zadání pro zpracování územní studie na 

hospodaření s dešťovými vodami, která zmapuje území města vč. m.č. a navrhne realizaci opatření

vhodná k hospodárnému využití dešťových vod. Studie musí vycházet z hydrogeologických průzkumů 

(archivních i nově zpracovaných v rámci zpracování studie). Hospodaření s dešťovými vodami je 

ekologický krok a nelze tudíž mluvit o ekonomické návratnosti.

Pan předseda navrhl do návrhových částí studií zapracovat odkaz na možné dotační zdroje. Host p. 

Střelec doporučuje návrhy údržby a náhradní výsadby koordinovat s návrhy místních částí a obě 

studie provázat.
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Výbor neměl žádné další požadavky k doplnění a v rámci usnesení vzal na vědomí zadání obou 

územních studií.

3. Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy 
proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce kontejnerového stání Malá Dlážka (k.ú. Čekyně, k.ú. 
Přerov)“

Odbor přípravy projektů a investic předložil výboru návrh obchodních podmínek a zadávacích 
podmínek k veřejné zakázce. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné části dle jednotlivých 
staveb. Hodnocení nabídek bude probíhat odděleně na každou část veřejné zakázky. Pro každou část 
veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva na realizaci. Veřejná zakázka bude zadávána 
v otevřeném řízení dle zákona o veřejných zakázkách, a to z důvodu povinnosti sčítat veřejné zakázky 
s obdobným předmětem plnění.
Z důvodu zainteresovanosti se jednání výboru zúčastnil také p. Střelec, co by předseda místní části 
Čekyně. Zajímal se o záruční lhůty veřejné zakázky (ty jsou nastaveny v obvyklé výši 36 měs.) a o
možnostech zkrácení procesů přípravy a schvalování od záměru po výběr dodavatele stavby. P.Střelec 
navrhoval zrychlení procesů např. pouze jedno předložení na VPRID. Předseda objasnil projednávání 
ve VPRID, kdy dle Jednacího řádu, Vymezení základních okruhů úkolů Výborů se výbor vyjadřuje 
jednak k záměru, ale také se spolupodílí na přípravě investičních akcí připomínkováním zadávací 
dokumentace a obchodních podmínek. Zástupci odboru PRI ujistili p. Střelce, že PD byla zpracována 
na 3 dílčí části, všechny byly stavebním úřadem povoleny a v příštím roce je možné pokračovat 
s realizací. Zjednodušení zadávání veřejných zakázek by měla přinést připravovaná novela zákona. 
Výbor neměl žádné další požadavky k doplnění a v rámci usnesení vzal na vědomí zadávací 
dokumentaci a návrh obchodních podmínek pro veřejnou zakázku.

Pozn. odchod 1 člena výboru v 16:14 – výbor zůstal neusnášeníschopný.

4. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích

Výbor se opakovaně zabýval podnětem p. zastupitele Passingera, který se osobně zúčastnil jednání 
výboru. Jednotlivá kolizní místa popsal s návrhem na jejich řešení. Zároveň apeloval na okamžité 
zahájení průtahu městem a řešení sběrných a páteřních komunikací, na které by bylo možné najíždět 
přes okružní křižovatku nebo na světelně řízené křižovatce. Problémy vznikají zužováním šíře 
komunikace na minimálně vyžadovanou šíři.
Konkrétní návrhy p. Passingera:

- křižovatka Denisova x Štefanikova x Ztracená – nevstřícná křižovatka, doporučení doplnit 
vodorovné dopravní značení jízdních pruhů, doplnění zrcadla,

- křižovatka Wurmova x Komenského – návrh zjednosměrnit ul. Wurmovu od ul. Komenského,
- křižovatka Čechova x Šířava – přebudovat na okružní křižovatku,
- ul. Pod Valy – zjednosměrnit celou ulici až po Tyršův most,
- křižovatka Kojetínská x Husova – řešit dostavbou průpichu, případně upravit křižovatku na 

okružní
- tř. 17.listopadu – nezvyšovat počet parkovacích míst a nepropojovat se sídlištěm Trávník
- sjezd/nájezd na sil. II/434, od Tesca do ulice Novosady – výjezd vozidel od Tesca jednosměrně 

do Kojetínské ulice. Dlouhodobě řešit možnost výjezdu jiným způsobem - otočit výjezd do 
Husovy ulice přes řízenou křižovatku.

Výbor k tomuto bodu programu přijal usnesení na 11.zasedání výboru. Upřesnění podnětů p. 
Passingera bude předáno jako podklad k jednání pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě.

5. Různé

P. náměstek Košutek informoval výbor o návrhu na zřízení 4 autobusových zastávek u bazénu, 

Sokolovny, na ul. Sportovní (u tenisových kurtů) a ul. Dvořákova (u křižovatky sil. II/434 se sil. k areálu 
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firmy Gambro). První dvě autobusové zastávky byly ve zkušebním provoze. Předpokládané náklady 

jsou odhadnuty na 500 tis.Kč/1 zastávku. 

O kontrolu plnění nájemní smlouvy na budovu Chemiku vyžadované výborem (viz usnesení 

č. VPRID/11/11/2015 ze dne 11.8.2015) požádá v případě potřeby p. předseda na příštím zasedání 

ZM.

P.Draška vznesl dotaz týkající se dotace a výstavby cyklověže ve vazbě na článek v Přerovském deníku

ze dne 11.9.2015. P. náměstek a předseda výboru zodpověděli otázky členů: např. pozemek pod 

stavbou vlastní ČD a.s., zadavatelem veřejné soutěže je Přerovská rozvojová, s.r.o., veřejnou zakázku 

za 9,5 mil. Kč získala společnost Systematica, dotace pokryje 5mil. Kč, stavba by měla být dokončena 

koncem října.

Na příštím jednání bude předloženo doplnění Koncepce nakládání s domovním majetkem 

(viz. usnesení č. VPRID/11/07/2015 ze dne 11.8.2015).

12.zasedání bylo ukončeno v 17:05 h. Termín příštího zasedání výboru 13.10.2015 v 15 h.

V Přerově dne 21. 9. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………...v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1 - Usnesení

Prezenční listina
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Příloha č.1

Usnesení č. 12

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 15.9.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/12/01/2015 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 12.zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/12/02/2015 Územní studie zeleně Přerova

VPRID bere na vědomí návrh zadání zpracování Územní studie zeleně Přerova.
Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/12/03/2015 Územní studie na hospodaření s dešťovými vodami v Přerově

VPRID bere na vědomí návrh zadání zpracování Územní studie na hospodaření s dešťovými vodami 
v Přerově.
Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________

VPRID/12/04/2015 Veřejná zakázka „Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, 
Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, Rekonstrukce 
kontejnerového stání Malá Dlážka“

VPRID bere na vědomí zadávací dokumentaci a návrh obchodních podmínek pro veřejnou zakázku 
„Provizorní oprava MK Čekyně, ul. U Rybníčku, Vinohrádky, Stavební úpravy proluky ul. Bratrská, 
Rekonstrukce kontejnerového stání Malá Dlážka“.

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
V Přerově dne 15.9.2015

…………………..v.r.………………………..

Ing. Petr Hermély


