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Zápis z 13. zasedání 

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

konané dne 13.10.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing.arch. Horký Jan, Dostál Marek, Ing. Draška Jiří

(odchod v 16:45), Mlčák Ladislav, Švestková Valéria, Ing. Svák Ondřej, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Nepřítomni: Ing. Prachař Antonín (odvolán ZM dne 12.10.2015 z funkce člena výboru s účinností od 

12.10.2015)

Hosté: Ing. Gala Pavel (odbor ROZ), Ing. Škubalová Lenka (odbor ROZ), Ing. arch. Koryčanová Klára 

(odbor ROZ), Ing. Řihošková Alena + Mgr. Strejček Jan + Ing. Dostál Zdeněk (odbor PRI), Košutek Pavel

(náměstek primátora)

Omluven: Mgr. Pavlíček Robert, host Pospíšilík Radek (člen RM)

Program:

1. Přehled návrhových ploch pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií (Škubalová, Koryčanová –
odbor ROZ)

2. 3. změna Územního plánu města Přerova „ubytovny“ (Škubalová – odbor ROZ)
3. Prezentace archeologických nálezů v Přerově – zadávací podmínky veřejné zakázky (Řihošková, 

Raba, Strejček – odbor PRI)

4. Koncepce nakládání a využití domovního majetku – info o doplnění 

5. Priority místních částí – bod zrušen

6. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích – výstupy z PS pro drobné záležitosti 

v dopravě

7. Drobné záležitosti v dopravě (projednáno v PS pro drobné záležitosti v dopravě):

7.1. parkování Slaměníkova, Vaňkova, Purkyňova

7.2. Velká Dlážka – 2x místo pro přecházení

7.3. DLS návrh zřízení zastávky naproti boční brány

8. Různé:

8.1. plán oprav místních komunikací na období 2017+ - info

8.2. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje pro období 2014-2020 

8.3. řízení poptávky po dopravě a elektromobilita   - info z pracovní cesty (p.Horký)

Předseda výboru zahájil jednání v 15:15, výbor byl v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. 
Členové výboru na počátku jednání odhlasovali program jednání (viz usnesení č. VPRID/13/01/2015).  

1. Přehled návrhových ploch pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií - Bod byl zařazen do 
programu z podnětu p. Horkého. Záměrem je stanovit podmínky stavby (minimálně stavební čáru) 
pro všechny stavebníky. Paní Škubalová a Koryčanová z odboru ROZ vysvětlily rozdíl mezi 
urbanistickou a územní studií a důvod jejich pořizování. Urbanistické studie byly pořizovány
především kvůli prověření možností území – kapacity území, inženýrských sítí a umístění staveb. 
Územní studie nepřipouští variantnost a slouží především k prověření vybraných problémů v území. V 
případě, že je územní studie vložena do evidence územně plánovacích podkladů, stává se 
neopominutelným podkladem pro rozhodování v území. Každá povolená odchylka od ÚS musí být 
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stavebním úřadem zdůvodněná. Naproti tomu urbanistické studie jsou zpracovány variantně, nejsou 
registrovány, nejsou pro stavební úřad závazné. Slouží odboru ROZ jako podklad pro vyjádření 
s doporučeními, která by měl stavebník splňovat.
Pan Horký navrhuje snížit počet návrhových ploch pro bydlení o 30%. Rušení ploch pro bydlení by 
mohlo vyvolat náhrady (náklady) za změnu v území dle §102 Stavebního zákona, tj. za změny územně 
plánovací dokumentace, kdy některé pozemky by se ze zastavitelných změnily na nezastavitelné.
Změnu ÚP by mohl vyvolat návrh ÚS zeleně a hospodaření se srážkovými vodami. O zúžení ploch pro 
bydlení by muselo proběhnout na základě politického rozhodnutí. Na závěr výbor požádal odbor ROZ 
do příštího zasedání VPRID zpracovat mapu s návrhovými plochami pro bydlení v majetku města vč. 
k nim se vztahujících urbanistických studií – viz usnesení č.VPRID/13/02/2015.

2. 2.1. 3. změna Územního plánu města Přerova  „ubytovny“ - Paní Škubalová uvedla důvody 

pořízení změny ÚP. Přerov přistoupil po vzoru jiných měst k regulaci ubytoven formou územního 

opatření o stavební uzávěře, vydaného RM. Stavební uzávěra poskytuje nejvyšší možnou ochranu a je 

v platnosti do doby vydání a nabytí účinnosti změny ÚP. V září 2014 ZM schválilo pořízení 3. změny 

ÚP, která by zamezila možnost realizace ubytovacích zařízení s výjimkou staveb ostatních ubytovacích 

zařízení typu sociální služeb, stavební, ochranné výchovy, školských výchovných a ubytovacích 

zařízení. V současné době byl návrh 3. změny ÚP projednán. Paní Škubalová podrobně popsala rizika, 

na která upozorňuje Odbor stavebního úřadu a ŽP a odbor sociálních věcí a školství. Těmto úskalím

nelze ani takto navrženou 3. změnou ÚP předejít. V současné době nastaly nové skutečnosti ve 

věci plánovaných sociálních aktivit města (Strojař, Chemik, III. Střednědobý plán rozvoje soc. 

služeb,...) Na jednání se zástupci odb. SÚ, SOC a ROZ byly předneseny návrhy na regulaci konkrétních 

ploch... VPRID doporučil ZM neschválit návrh 3. změny ÚP a na základě výsledků projednání vrátit 

návrh pořizovateli k úpravě a novému projednání – viz usnesení č. VPRID/13/03/2015.

2.2. Žádosti o pořízení změny ÚP pro rodinné bydlení – odbor ROZ obdržel žádosti vlastníků 

zemědělské půdy v k.ú. Čekyně a v k.ú. Žeravice na změnu využití z ploch zemědělských na plochy pro 

rodinné bydlení. Žadatelé navrhli výměnu za již vymezené zastavitelné pozemky, jejichž majitelé je 

dosud k jejich účelu nevyužili. Zrušení určení pozemku k zastavění s sebou nese náhradu 

vynaložených nákladů. Paní Škubalová předložila spolu s žádostmi také statistiku využití vymezených 

zastavitelných ploch, ze které vyplývá skutečné využití v řádu jednotek %. Na základě této skutečnosti 

VPRID nedoporučil ZM schválit pořízení změny ÚP spočívající v navýšení ploch pro bydlení – viz 

usnesení č. VPRID/13/04/2015 bod 1. 

2.3. Žádost společnosti EMOS o pořízení změny ÚP – záměr společnosti na rozšíření stávajícího 

objektu směrem k silnici I/47 představuje zásah do prvku ekologické stability, který vyžaduje změnu 

ÚP z části ploch krajinné zeleně na smíšené plochy občanského vybavení a výroby. Výbor doporučil 

ZM schválit pořízení změny ÚP ve prospěch společnosti EMOS – viz usnesení č. VPRID/13/04/2015 

bod 2.

3. Prezentace archeologických nálezů v Přerově – zadávací podmínky veřejné zakázky (dále 

jen VZ) Odbor přípravy projektů a investic předložil a okomentoval výboru návrh obchodních

podmínek a zadávacích podmínek k VZ. Z předmětu zakázky jsou vypuštěny předměty vlastní 

expozice, které budou řešeny samostatně ve spolupráci Muzea Komenského a Jednoty Bratrské. Pan 

Horký navrhl zjednodušit podmínky zakázky, do kritérií hodnocení zařadit ekonomickou výhodnost a 

zhotovení pohledového betonu jako podmínku VZ. Dle p.Strejčka musí být podmínky nastaveny tak, 

aby byly splnitelné,  není třeba je zjednodušovat. Ekonomická výhodnost jako kritérium hodnocení 

bývá předmětem přezkumu ÚHOS, proto se neužívá. Provedení pohledového betonu nelze stanovit 
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zadavatelem VZ, bude předmětem autorského dozoru. Výbor vzal na vědomí zadávací dokumentaci a 

návrh obchodních podmínek a jmenoval p. Dostála členem a p. Horkého náhradníkem hodnotící 

komise veřejné zakázky – viz. usnesení č. VPRID/13/05/2015.

4. Koncepce nakládání a využití domovního majetku – informace o doplnění koncepce 

odborem MAJ požadované výborem na 11. zasedání sdělila pí Lesáková. P.Horký žádá opravit 

konstrukci objektů Čechova 43 a Chemoprojektu na železobetonový skelet. P.Draška současně 

zastávající funkci člena Výboru pro místní části informoval o úkolu místních částí zaslat své vyjádření 

k potřebnosti nemovitostí na svém území. ZM obdrží vyjádření m.č. i VPRID. Poté, co členové výboru 

posoudili každý objekt zařazený koncepcí mezi nepotřebný majetek, navrhují některé nemovitosti 

k prodeji, jiné k pronájmu nebo ponechání v majetku města – viz usnesení č. VPRID/13/06/2015 a 

příloha tohoto usnesení. Pozn. v průběhu projednání tohoto bodu opustil jednání p. Draška, výbor 

zůstal v počtu 6 členů usnášeníschopný.

5. Priority místních částí – p. Pospíšilík (předseda Výboru pro místní části), omluvil svou 

neúčast. Priority m.č. byly schváleny ZM dne 12.10.2015. Výbor vzal priority na vědomí. Úkolem 

odboru ROZ bude zapracování těchto priorit do GIS města. Nové požadavky m.č. nahradí původní.

6. Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích – Podnět p. zastupitele 

Passingera byl předán k projednání v pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě, jejímiž členy 

jsou mj. pracovníci Dopravního inspektorátu Policie ČR, Městské policie, oddělení dopravně správních 

agent MMPr. Výbor vzal na vědomí výstupy z Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě 

k problematice zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově – viz příloha zápisu, a doporučil ZM vzít na 

vědomí toto vypořádání připomínek p. zastupitele Břetislava Passingera.

Pan předseda předloží materiál do ZM.

7. Drobné záležitosti v dopravě – Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě projednala 

žádost o zřízení parkování v ul. Slaměníkova, Vaňkova, Purkyňova; žádost o řešení stávajících míst pro 

přecházení na ul. Velká Dlážka a žádost společnosti DLS s.r.o. ke zřízení dočasné autobusové zastávky 

„nemocnice-brána“ na svém jednání dne 1.10.2015. Na základě požadavků některých členů VPRID 

byly  tyto žádosti posouzeny také výborem:

7.1. parkování Slaměníkova, Vaňkova, Purkyňova – jedná se o požadavek doplnění podélného 

parkování s využitím stání na chodníku, v ulicích by vzniklo oboustranné parkování. Domy byly 

historicky postaveny bez parkovacích stání. Pracovní skupina požadavek zřízení parkovišť z důvodu 

únosnosti konstrukce chodníku zamítla. Parkování na chodnících nebylo nikde na území města 

připuštěno.

V rámci diskuse výboru se objevily dva různorodé názory. Parkoviště nerozšiřovat, protože residenti 

mohou parkovat v docházkové vzdálenosti od ul. Dvořákova až po ul. Optiky. K otázce padaly další 

názory - rozšířit parkoviště zkušebně nebo rozšíření nejprve projednat s obyvateli. Výbor nepřijal 

usnesení, v němž nedoporučoval zřídit částečné stání na chodníku v ul. Slaměníkova, Vaňkova, 

Purkyňova a doporučoval řešit parkování v rámci návrhu Územní studie hospodaření s dešťovými 

vodami a Plánu udržitelné mobility – viz. usnesení č. VPRID/13/09/2015.

7.2. Velká Dlážka – 2x místo pro přecházení – jde o podnět k řešení situace místa pro přecházení na 

ul. Velká Dlážka naproti mototechny a u obchodu potravin Hruška. V současné době jsou zde 
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umístěny květináče, které jsou obcházeny a lidé místo k přecházení využívají. Pracovní skupina 

navrhla jako možnost řešení zrušení chodníku a doplnění zeleně případně jinou úpravu.

P. Horký naopak navrhl umožnit přecházení a připustit přirozené proudění lidí. P. Svák představil 

situace s možným řešením zřízení míst pro přecházení pomocí vysazených chodníkových ploch (viz 

příloha). Tímto řešením by vzniklo několik nových parkovacích míst. Výbor svým usnesením 

č. VPRID/13/11/2015, doporučil zřízení vysazených chodníkových ploch na místě stávajících míst pro 

přecházení vč. rozšíření počtu míst pro parkování

7.3. Žádost DLS na zřízení zastávky naproti boční brány – společnost navrhla městu zřídit dočasnou 

autobusovou zastávku Přerov „nemocnice, brána“. Řidič autobusu čerpá na točně bezpečnostní 

přestávku, proto lze využít zastávku u boční brány pouze k výstupu, nikoliv k nástupu. Výbor 

doporučil zřízení dočasné autobusové zastávky v ul. Dvořákova naproti bočního vchodu do 

nemocnice – viz usnesení č. VPRID/13/11/2015.

8. Různé:

8.1. plán oprav místních komunikací na období 2017+ - vedoucí odboru majetku a vedoucí 

odboru řízení projektů a investic byli požádáni o dopracování výhledových plánů pro r.2017+ a 

předložení výboru. Vedoucí odboru MAJ v odpovědi uvedl, že plán oprav na další roky by měl být 

sestavován dle nově validovaného pasportu komunikací s ohledem na vyhodnocení jejich stavu. Toto 

vyhodnocení by mělo proběhnout v roce 2015/2016. Proto předpokládá předložení plánu pro 

r.2017+ až v roce 2016.

Výbor konstatoval, že RM nepředložila plán oprav MK na říjnovém zasedání ZM (dle usnesení ZM 

č. 190/8/3/2015). Z důvodu včasného soutěžení veřejné zakázky by bylo vhodné již letos sestavit 

z připravených dopravních staveb plán oprav MK na r. 2017.

8.2. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje pro období 2014-2020 – výbor převzal 

funkci řídícího orgánu. Na tomto základě pan předseda připomněl potřebnost zpracování dílčích 

plánů - odvětvových. Tyto plány by měly určit priority.

V současné době se připravuje zpracování plánu udržitelné mobility, který bude řešit dopravu jako 

celek, také územní studii hospodaření s dešťovými vodami a územní studii zeleně. V sociální oblasti a 

školství jsou zpracovány: v rámci komunitního plánu sociálních služeb je tvořen střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově, Program soužití, Program terénní sociální práce, Program 

primární prevence, Koncepční záměry manažera prevence kriminality. V oblasti ochrany životního 

prostředí je zpracována: Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město 

Přerov. 

8.3. řízení poptávky po dopravě a elektromobilita -– informace z pracovní cesty budou podány 

na příštím jednání

13.zasedání bylo ukončeno v 18:45 h. Termín příštího zasedání výboru 10.11.2015 v 15 h.
V Přerově dne 14. 10. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………..v.r..……………………………..

Ing. Petr Hermély
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Přílohy:

 Příloha zápisu – Usnesení,

 Příloha usnesení č. VPRID/13/06/2015

 Příloha usnesení č. VPRID/13/10/2015 a bodu projednání č.7.2. - Návrh zřízení míst pro 

přecházení v ul. Velká Dlážka – u Mototechny

 Příloha usnesení č. VPRID/13/10/2015 a bodu projednání č.7.2. - Návrh zřízení míst pro 

přecházení v ul. Velká Dlážka – u potravin Hruška

 Příloha bodu č. 6 - Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích: Výstupy 

z 3. jednání Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě konané dne 1.10.2015

 Prezenční listina
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Příloha zápisu:

Usnesení č. 13

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 13. 10. 2015

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/13/01/2015 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 13. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato (1 člen nehlasoval)

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/13/02/2015 Návrhové plochy pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií

VPRID bere na vědomí přehled návrhových ploch pro bydlení a žádá odbor ROZ o dopracování 
přehledu návrhových ploch pro bydlení v majetku města vč. informace o existenci urbanistické 
studie, a to do příštího jednání výboru.
Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 

VPRID/13/03/2015 3. změna Územního plánu města Přerova „ubytovny“

1. VPRID doporučuje ZM nevydat 3. změnu Územního plánu města Přerova  
2. VPRID doporučuje ZM vrátit dokumentaci změny v souladu s ust. § 54 odst. 3 stavebního 

zákona k úpravě a novému projednání pořizovateli
Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________

VPRID/13/04/2015 Změna Územního plánu města Přerova

1. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o nepořízení změny Územní plánu města Přerova –
navýšení ploch pro bydlení podle předloženého materiálu (žádost p. M.P. v m.č. Žeravice a 
žádost manželů P.   v m.č. Čekyni)

2. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova ve 
prospěch společnosti EMOS (změna části RBC 164 Žebračka na plochu VS)

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

VPRID/13/05/2015 Veřejná zakázka „Prezentace archeologických nálezů v Přerově –
zadávací podmínky veřejné zakázky“

1. VPRID bere na vědomí zadávací dokumentaci a návrh obchodních podmínek pro veřejnou 
zakázku „Prezentace archeologických nálezů v Přerově – zadávací podmínky veřejné 
zakázky“.

2. VPRID jmenuje p. Marka Dostála členem a p. Jana Horkého náhradníkem do hodnotící komise 
veřejné zakázky

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

VPRID/13/06/2015 Koncepce nakládání a využití domovního majetku

1. VPRID bere na vědomí doplnění „Koncepce nakládání a využití domovního majetku 
Statutárního města Přerova“ zpracované odborem MAJ.

2. VPRID navrhuje na základě doplněného materiálu naložit s těmito nemovitosti dle přílohy 
usnesení
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3. VPRID doporučuje ZM prodej vybraných objektů dle bodu 2 usnesení
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato (pozn. odchod člena VPRID p. Drašky 
v průběhu projednání tohoto bodu). 
__________________________________________________________________________________

VPRID/13/07/2015 Priority místních částí

VPRID bere na vědomí priority místních částí
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________

VPRID/13/08/2015 Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích 

1. VPRID bere na vědomí výstupy z Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě 
k problematice zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově

2. VPRID doporučuje ZM vzít na vědomí toto vypořádání připomínek p. zastupitele Břetislava 
Passingera

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

VPRID/13/09/2015 Parkování Slaměníkova, Vaňkova, Purkyňova

VPRID nedoporučuje zřídit částečné stání na chodníku v ul. Slaměníkova, Vaňkova, Purkyňova a 
doporučuje řešit parkování v rámci návrhu Územní studie hospodaření s dešťovými vodami a Plánu 
udržitelné mobility.
Hlasování: Pro 4/ Proti 0/ Zdržel se 2 – usnesení nepřijato
__________________________________________________________________________________

VPRID/13/10/2015 Velká Dlážka – 2x místo pro přecházení

VPRID doporučuje zřízení vysazených chodníkových ploch na místě stávajících míst pro přecházení vč. 
rozšíření počtu míst pro parkování – viz koncepční návrh p. Onřeje Sváka v příloze.
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________

VPRID/13/11/2015 Zřízení autobusové zastávky

VPRID doporučuje zřízení dočasné autobusové zastávky v ul. Dvořákova naproti bočního vchodu do 
nemocnice.
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________

VPRID/13/12/2015 Plán oprav místních komunikací

VPRID konstatuje, že na říjnovém zasedání ZM nebyl Radou města předložen plán oprav místních 
komunikací pro r. 2016 viz. usnesení ZM č. 190/8/3/2015
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________

V Přerově dne 13.10.2015

…………………..v.r.………………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha usnesení č. VPRID/13/06/2015:

Objekt - nevyužitelný Vázanost záměry Doporučení VPRID

úřadovna Henčlov - prodej

Pod skalkou 11 - ponechat 
pronajmout

zřídit podružné měřící jednotky
k rozdělení energií

B.Němcová 10 - prodej

5 garáží Dvořákova - prodej

5 garáží Škodova ponechat v majetku kvůli 
stavbě průpichu - doporučení 
odboru ROZ 

ponechat

DD Pavlovice - nabídnout bezúplatně kraji

nebo

zvýšit nájem

případně publikovat záměr prodeje

restaurace Laguna - ponechat

Bednaříková

Chemik Využití objektu není vázáno 
rozhodnutím orgánů města.

ponechat

Bratrská 2, objekty jsou součástí záměru 
Regenerace a revitalizace 
západní strany nám 
T.G. Masaryka (platné územní 
rozhodnutí č. 21/2007)

ponechat 

T.G.M. 4+5

VPRID navrhne další využití objektu

T.G.M 3 objekt je součástí záměru 
Regenerace a revitalizace 
západní strany nám 
T.G. Masaryka (platné územní 
rozhodnutí č. 21/2007)

ponechat 

VPRID navrhne další využití objektu

T.G.M 8 Odbor ROZ doporučuje 
ponechat a zrekonstruovat z 
důvodu propojenosti s 
budovou Městského domu 
(šatny ve dvorním traktu)

ponechat

Chemoprojekt - ponechat

návrh VPRID: pronajmout dvůr na 
parkovací místa

Čechova 43 Nabyto bezúplatně dle 
usnesení ZM č. 765/24/3/2009 
za podmínky vybudování 
knihovny.

VPRID se neusnesl

VPRID navrhne další využití objektu

Jasínkova 17 ponechat
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Hranická 83 součást areálu Mamutov -
vstupní prostor areálu s 
pokladnami, galérií, zázemím. 
O realizaci orgány obce 
doposud nerozhodly.

ponechat

Chata Dluhonice prodat, pokud není záměr rozšíření 
zvířecího útulku

Třídírna odpadu (skládka 
odpadu)

ponechat

Vrátnice (skládka odpadu) ponechat

Skládka odpadu ponechat

Garáže (skládka odpadu) ponechat

VPRID č.13 dne 13.10.2015
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Příloha usnesení č. VPRID/13/10/2015 a bodu projednání č.7.2.

Návrh zřízení míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka – u Mototechny:

Příloha usnesení č. VPRID/13/10/2015 a bodu projednání č.7.2.

Návrh zřízení míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka – u potravin Hruška:
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Příloha bodu č. 6 - Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích:

Výstupy z 3. jednání Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě konané dne 1.10.2015, 

projednání předložených návrhů na zlepšení bezpečnosti na základě podnětu zastupitele p. Břetislava 

Passingera

křižovatka Denisova, Ztracená, Štefánikova
Z hlediska pracovní skupiny je dopravní značení dostačující, není potřeba provádět v současné době 
žádnou změnu. Jedná se o klasický typ průsečné křižovatky v průjezdních úsecích měst a obcí 
s vyznačením hlavní a vedlejší komunikace vyznačených svislým dopravním značením. Stávající svislé 
dopravní značení je z hlediska bezpečnosti silničního provozu zcela vyhovující. Nejsou zde snížené 
rozhledové poměry pro účastníky silničního provozu, kteří vjíždějí do této křižovatky z vedlejších 
místních  komunikací při respektování dopravního značení.

ulice Pod Valy 
v r. 2014 byl firmou AF CITY PLAN vypracován dopravní model, který vyhodnocoval vliv 
zjednosměrnění ul. Spálenec – ul. Pod Valy, který nedoporučuje zjednosměrnění ulice. 

nájezd od Tesca do ul. Novosady 
při výjezdu vozidel na silnici II. třídy ulice Velké Novosady lze využít časového období, kdy vozidla 
jedoucí po této silnici přeruší jízdu v důsledku STOP na světelné signalizační soustavě (semaforu) 
v křižovatce Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Výjezd dle pracovní skupiny dostatečný, 
skupina doporučuje městem v současné době neřešit. Na jednání 
Na jednání s projektantem a investorem „průpichu“ byla tato křižovatka doplněna k posouzení 
koordinace s novou křižovatkou Komenského – Kojetínská – Velké Novosady.

napojení Wurmova a Komenského
Byla zpracovaná technická pomoc na zjednosměrnění zpracovaná studie Ing. Širokým z r. 2013, 
pracovní skupina doporučuje postupovat podle ní. Před samotnou realizací bude ještě nutné 
zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu - odhad nákladů je 67 
tis. Kč vč. DPH.

křižovatka Kojetínská a Husova  
Pracovní skupina se shodla, že je potřeba řešit tuto situaci v rámci „průpichu“.

Tř. 17. Listopadu  
Parkování na tř. 17. listopadu bude řešen v rámci regenerace panelového sídliště, parkovací politika 
bude součástí také plánu udržitelné mobility města.

ul. Kratochvílova
Odbor MAJ bude v termínu 14.10.2015 – 18.10.2015 realizovat stavební akci „předláždění havarijního 
stavu vozovky“ ul. Kratochvílova, Přerov.

ul. Palackého
Oprava vozovky u zastávky autobusové dopravy bude řešena ŘSD do konce roku.

křižovatka ul. Čechova x Šířava
V rámci stavby „Obchodní galerie Přerov“ bude řešena úprava křižovatky vybudováním středového 
ostrůvku na stávajícím přechodu pro chodce na ul.Šířava.


