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Odbor rozvoje, investic, územního plánu a architektury, později Odbor rozvoje a nyní Odbor 
koncepce a strategického rozvoje zadával a zpracovával do 31. 03. 2015 projektové 
dokumentace na základě usnesení Rady a Zastupitelstva města Přerova, požadavků 
občanů, petic, úkolů z vedení města, komisí RM a pracovních skupin. V současné době již 
zadává a zpracovává projektové dokumentace na akce nad 500 tis. Kč vč. jejich realizace 
Odbor řízení projektů a investic.  

Projektové dokumentace se zpracovávaly vždy podle objektivní potřebnosti v daném místě a 
čase. Projekty se připravovaly do fáze vydaných stavebních povolení a zařazovaly se do 
návrhu investičních akcí. Vždy se projekty zpracovávaly s tím, že se budou realizovat. Potom 
následovala nelehká a nezáviděníhodná role inv. komise, Rady města a Zastupitelstva, které 
investice na příslušný rok navrhnout a schválit ve vztahu k množství finančních prostředků, 
které město mělo k dispozici a k prioritám, které bylo třeba v reálném čase řešit. Samozřejmě 
se poměřovala i možnost získání dotace. Nepodařilo se všechny projektové dokumentace 
přeměnit v reálná stavební díla. V průběhu času se objevily nové úkoly a požadavky, na 
které bylo potřeba reagovat, minimálně zpracováním projektu a hledáním financí. I přesto 
město od roku 1996 proinvestovalo u velkých investic (nad 500 tisíc korun) 2,9 mld. Kč. 
Jednalo se o stovky investičních akcí. Po revizi inventarizovaných dokumentací byl 
předložen Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID) a poté hlavní inventarizační 
komisi návrh na vyřazení některých dokumentací. U některých dokumentací byl doporučen  
další postup (ponechat v nedokončených akcích k případné možné realizaci v následujících 
letech nebo nabídnout bezplatný převod dokumentace jinému subjektu), tyto dokumentace 
budou řešeny individuálně. Většina dokumentací vybraných k  vyřazení je zpracována podle 
dnes již neplatných předpisů a v případě návratu k jejich realizaci by musela být zcela 
přepracována. 

Ve věci v podnětu citovaných  dokumentací na přesun radnice na Horní náměstí a Mádrova 
podjezdu je situace následující: 

 Radě města Přerova byl záměr přemístění radnice na Horní náměstí (viz detailní 
odpověď k bodu 7/8-podnět Jakuba Navaříka) předložen k projednání ve dvou 
variantách. Rada města Přerova na své 22. schůzi konané dne 21. 07. 2015 
usnesením č. 593/22/5/2015 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 
nepokračovat v záměru přestěhování a zrušit usnesení č. 399/16/6/2008, kterým 
schválilo přemístění radnice na Horní náměstí. 

 Výstavba železničního mostu Kojetínská x Štefánika (tzv. „Mádrova podjezdu“) byla 
na základě dokumentace k územnímu rozhodnutí objednané a zaplacené statutárním 
městem Přerovem zrealizována jiným investorem (Správou železniční dopravní cesty, 
a. s. – dále jen SŽDC), který financoval i zpracování všech dalších stupňů 
dokumentace. Z podnětu Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (VPRID) byl 
investorovi (SŽDC) telefonicky nabídnut bezúplatný převod dokumentace, který toto z 
důvodu ukončení akce odmítl. Inventarizační komise požaduje písemné stanovisko 
SŽDC a do jeho získání je návrh na vyřazení této dokumentace zrušen. 

Dokumentace doporučené inventarizační komisí zrušení budou předloženy k projednání 
Radě a Zastupitelstvu. 

Zpracoval: Gala 

 


