
Pořadové číslo: 11/3

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 9.11.2015

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 11. 
2015

Zpravodaj: Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Navrhovatel: Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu, Výbor  pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu

Zpracovatel: Ing. Petr Hermély, předseda Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Název návrhu:

Zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

bere na vědomí vypořádání připomínek p. zastupitele Břetislava Passingera.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

1) vzal usnesením č. VPRID/13/08/2015 ze dne 13.10.2015  na vědomí výstupy z Pracovní skupiny 
pro drobné záležitosti v dopravě k problematice zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově a doporučuje 
ZM vzít na vědomí toto vypořádání připomínek p. zastupitele Břetislava Passingera.

2) dne 3.2.2015 usnesením č. UVPRID/03/02/2015 souhlasil s návrhem zjednosměrnění části ulice 
Wurmova ve směru Komenského-Smetanova (mezi těmito křižovatkami) při zachování obousměrného 
provozu cyklistů.  Konkrétní řešení navrhne dopravní projektant. 

Důvodová zpráva:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID nebo výbor) se opakovaně zabýval 
podnětem p. zastupitele Passingera, který se osobně zúčastnil 12. zasedání výboru, aby popsal 
jednotlivá kolizní místa a předložil své návrhy na řešení. Zároveň apeloval na okamžité zahájení 
průtahu městem a řešení sběrných a páteřních komunikací, na které by bylo možné najíždět pouze přes 
okružní křižovatku nebo na světelně řízené křižovatce. Poukázal na problémy vzniklé zužováním šířky 
komunikace až na minimální požadovanou 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.

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. 

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 
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.

Pozn. Křižovatkou Wurmova x Komenského se VPRID zabýval již na svém 3. zasedání dne 3.2.2015 
a usnesením č. UVPRID/03/02/2015 souhlasil s návrhem zjednosměrnění části ulice Wurmova ve 
směru Komenského-Smetanova (mezi těmito křižovatkami) při zachování obousměrného provozu 
cyklistů.  Konkrétní řešení navrhne dopravní projektant. 
Návrh zjednosměrnění ul. Wurmovy vychází z technické pomoci „Revize cyklostezek a cyklotras 
v Přerově“ zpracované v 2/2013. U cyklistické komunikace v ul. Komenského je mezi zjištěnými 
závadami mj. „ nevyhovující křížení cyklistického pásu s komunikací do ulice Wurmova a nutnost 
sesednout z kola“. Projektant Ing. Široký navrhuje v ulici Wurmova provést dopravně – organizační 
opatření (zjednosměrnění ve směru z Komenského ulice), aby bylo možné přes křižovatku s ul. 
Wurmova vytvořit přejezd pro cyklisty a zrušit zn. C14a s textem Cyklisto sesedni z kola. 



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 v termínu 14.10.2015 – 18.10.2015 realizoval 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. (pozn. 
investice bude financována investorem Obchodní galerie Přerov)

Výbor vzal na vědomí výstupy z Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě k problematice 
zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově a doporučil ZM vzít na vědomí toto vypořádání připomínek p. 
zastupitele Břetislava Passingera.


