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Zápis z 14. zasedání 

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

konané dne 10. 11. 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti ul. Smetanova

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru) – příchod v 15:55, Ing. arch. Horký Jan, Dostál Marek,

Ing. Draška Jiří, Švestková Valéria, Ing. Svák Ondřej, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Nepřítomni:

Hosté: Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. Gala Pavel (odbor ROZ), Ing. Škubalová Lenka (odbor 

ROZ), Ing. arch. Koryčanová Klára (odbor ROZ), 

Omluven: Mlčák Ladislav, Mgr. Pavlíček Robert, Samohýl Tomáš (pozvaný host)

Program:

1. Přehled návrhových ploch pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií
2. Žádost společnosti FKK spol. s r.o. o změnu územního plánu
3. Schválení přípravy projektů financovaných z ITI
4. Oprava silnice II/436 v ul. Kojetínská v Přerově
5. Úprava cyklostezky Pod Valy – Žerotínovo náměstí
6. Řešení parkování v ul. Slaměníkova, Vaňkova 
7. Různé:

7.1. Řízení poptávky po dopravě a elektromobilita - info z pracovní cesty
7.2. Celostátní sčítání dopravy – nabídka ŘSD
7.3. Řešení křižovatky Bří Hovůrkových x U Hřbitova x Ztracená (u Penny Marketu)

Z důvodu pozdějšího příchodu p. předsedy vedl celé zasedání výboru pan Horký, pověřený člen
výboru. Jednání zahájil v 15:05, výbor byl na začátku jednání v počtu 5 přítomných členů 
usnášeníschopný (celkový počet členů k 10. 11. 2015 je 8). Počet členů se v průběhu jednání zvýšil o 1 
člena na 6. Členi výboru odhlasovali program jednání.  

1. Přehled návrhových ploch pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií – odbor ROZ připravil 
přehled a situace pozemků v majetku města v plochách vymezených ÚPmP pro bydlení. Jedná se o 
pozemky jak v návrhových, tak přestavbových a stabilizovaných plochách. Souhrn obsahoval mj. 
odkaz na existující urbanistické nebo jiné studie. Město vlastní obvykle pozemky pod nezpevněnými 
komunikacemi. Ucelená plocha v k. ú. Újezdec je předmětem směny pozemků a nelze s ní počítat. 
Město dále vlastní několik pozemků ve stabilizovaných plochách pro bydlení. Cílem projednání 
tohoto bodu mělo být rozhodnutí, zda by mělo město některou lokalitu zainvestovat. Vzhledem 
k roztříštěnosti a malému rozsahu pozemků ve vlastnictví města, výbor doporučuje zastupitelstvu 
zřídit webovou databázi nemovitostí k pronájmu nebo k prodeji – viz usnesení č. VPRID/14/02/2015.
2. Změna Územního plánu města Přerova – společnost FKK spol. s r.o. požádala odbor ROZ o 

změnu územního plánu u pozemků ve vlastnictví firmy v ul. Prostějovské v Předmostí z funkčního 

využití BK (bydlení kombinované) na plochy pro dopravu. Záměrem společnosti je využít areál pro 

účely zřízení parkovacích míst a garáží pro obyvatele okolního sídliště. Stávající funkční využití BK 

nepřipouští parkování komerčního charakteru. Společnost v minulosti nabídla část areálu městu, 

avšak nedošlo k dohodě o ceně pozemků. Lokalita dlouhodobě trpí nedostatkem odstavných sání a ze 
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strany města byl zájem tuto situaci řešit. Nabídka společnosti k odkupu pozemků je stále platná, a 

firma zároveň žádá o změnu ÚPmP hrazenou vlastními prostředky. 

Výbor v diskusi zkonstatoval, že k rozhodnutí o přijetí nabídky FKK  by bylo vhodné doplnit podklady 

pro rozhodnutí o případném převodu pozemků nabízených společností FKK spol. s r.o. do majetku 

města a změny ÚP o průzkum poptávky parkování v daném místě a ekonomickou rozvahu zbudování 

parkoviště, usnesení však nebylo schváleno. 

P.Horký navrhl variantu změny využití ploch na pozemcích společnosti FKK na plochu S – smíšenou

obytnou. Oddělení Územního plánu prověří záměr dle přípustnosti stanovené vyhláškou 

č. 501/2006 Sb. a následně pan náměstek Košutek tuto variantu projedná se společností FKK. 

3. Schválení přípravy projektů financovaných z ITI – paní Vojtášková zpracovává předlohu do 

orgánů města týkající se přípravy projektů financovaných z ITI. Pro jednání výboru připravila stručný 

popis nástroje ITI, jeho cílů, navržených projektových námětů i finanční náročnosti. Pan Horký, 

jakožto zástupce města v Pracovní skupině pro prioritní oblast 3. Rozvoj infrastruktury a zlepšení 

životního prostředí, specifikoval jednotlivé projektové záměry, upozornil na podmíněnost realizace 

některých projektů realizací jiných (např. závislost přestupního terminálu v Přerově na prodloužení

starého železničního podchodu). Doposud připravené projekty nelze uplatnit v rámci dotační výzvy 

ITI, pro tyto účely je třeba zadat nové projekty. Výbor po diskusi doporučil schválit přípravu projektů, 

u kterých se plánuje spolufinancování z ITI - viz usnesení č. VPRID/14/04/2015.

V diskusi k projektovým námětům cyklostezek se p.Draška dotázal v souvislosti s přípravou dálnice, 

zda jsou dálniční mostní tělesa projektována vč. rezervy pro chodník a cyklostezku. P. Horký požádal 

odbor ROZ o doplnění informací na příští jednání výboru.

4. Oprava silnice II/436 v ul. Kojetínská v Přerově –  Správa silnic Olomouckého kraje nechala 

zpracovat podrobnou diagnostiku vozovky sil. II/436 v ul. Kojetínská, úsek mezi ul. Velké Novosady –

ul. Husova, na základě které zamýšlí opravu silnice. Město je požádáno o stanovisko, zda by se 

podílelo na opravě přilehlých chodníků. Termín přípravy a realizace není znám. Pravostranný chodník

ve směru k železničnímu podjezdu (chodník podél hypermarketu Tesco) v ul. Kojetínské je v dobrém 

technickém stavu. Chodníky musí být v rámci stavby uvedeny do původního stavu. Přesto VPRID 

zkonstatoval, že doporučuje finanční spoluúčast na rekonstrukci chodníku podél bytových domů ul. 

Kojetínská 1-17 – viz usnesení. 

5. Úprava cyklostezky Pod Valy – Žerotínovo náměstí -  jedná se o žádost p. P. na přeměnu 

smíšené stezky pro pěší a cyklisty na dělenou stezku.  Problematiku úpravy cyklostezky projednala 

dne 3.11.2015 Pracovní skupina pro drobné záležitosti v dopravě s výsledkem zachovat stávající stav. 

Při průjezdu je třeba respektovat chodce, dbát opatrnosti. Úprava by si vyžádala investiční náklady. 

VPRID nedoporučil úpravu cyklostezky Pod Valy – Žerotínovo nám. zřízením dělené stezky pro chodce 

a cyklisty. 

6. Řešení parkování v ul. Slaměníkova, Vaňkova - problematika zřízení parkování s částečným 

stáním na chodníku byla projednána opakovaně. Tento návrh řešení předložili obyvatelé lokality jako 

rychlé a levné řešení.  V souvislosti s obsazeností parkovišť v celém okolí Kabelíkovi ulice zaměstnanci 

společnosti Meopta – optika výbor navrhl projednat problematiku parkování zaměstnanců mimo 

areály firem a budování parkovišť na setkání s podnikateli, které se uskuteční dne 30.11.2015. VPRID 

nedoporučil 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 a řešit možnost budování parkování pro zaměstnance Meopty v areálu závodu.

7. Různé:
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7.1. Řízení poptávky po dopravě a elektromobilita   - VPRID vzal na vědomí informace z pracovní 

cesty p. Horkého, který informoval o nabytých zkušenostech z rakouského města Graz. Graz již v r. 

1987 zpracovalo analýzy dopravy a později přijalo plán udržitelné mobility. V rámci opatření byla 

např. zavedena na celém území rychlost 30 km/h, pouze na vybraných komunikacích zůstala 50km/h 

rychlost; pilotně byla zřízena okružní křižovatka bez jakéhokoliv dopravního značení; zřízeny 

bezbariérové přestupní stanice; dobíjecí stojany pro elektrobusy aj.

7.2. Celostátní sčítání dopravy – ŘSD ČR připravuje v 5 letém cyklu další celostátní sčítání dopravy 

na silnicích I a II. tříd. Obdobně jako v r. 2010 nabízí městům možnost nechat si sčítat dopravu i na 

místních komunikacích. V Přerově byla na náklady města dosčítána doprava na 6 stanovištích: 

ul. Tovární, Čechova, Šířava, Kozlovská, Pod Valy, Kopaniny. Z důvodu porovnání vývoje dopravy 

výbor doporučil nasčítání úseků na místních komunikacích Přerova dle sčítání v r. 2010 a po zvážení 

dalších dopravně zatížených míst doporučil doplnit ul. Ztracená, gen. Štefánika, Denisova, Vsadsko, 

Kabelíkova, Prostějovská, Kočíře, nábř.E.Beneše, nábř.PFB – viz usnesení. 

7.3. Řešení křižovatky Bří Hovůrkových x U Hřbitova x Ztracená (u Penny Marketu) p. Hermély 

přednesl žádost občana na řešení výjezdu z vedlejší silnice (ul. Ztracená) křižovatky ul. Bří 

Hovůrkových x 9.května x Ztracená x U hřbitova. Odbor ROZ upozornil na neochotu vlastníků 

pozemků umístěných pod předmětnou křižovatkou a zablokované pokusy o řešení přechodů, 

nasvělení, autobusové zastávky, změnu na okružní křižovatku. VRID navrhl vyznačit vodorovným DZ 

na vedlejší komunikaci v ul. Ztracená odbočovací pruh vpravo. Tento návrh předloží pracovní skupině 

pro drobné záležitosti v dopravě k posouzení – viz usnesení. 

7.4.  Úprava řízení SSZ na křižovatce Velká Dlážka, Lipnická, Polní - paní Švestková předložila 
podnět k prodloužení výjezdu řízeného SSZ z ul. Polní. VPRID postupuje tento podnět Pracovní 
skupině pro drobné záležitosti v dopravě prověřit možnosti dynamického řízení SSZ na křižovatce 
Velká Dlážka, Lipnická, Polní – viz usnesení .

14. zasedání bylo ukončeno v 17:45 h. Termín příštího zasedání výboru – pondělí 7. 12. 2015 v 15 h.

V Přerově dne 11. 11. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………..v.r...……………………………..

Ing. arch. Jan Horký

pověřený člen výboru

Přílohy:

Příloha - usnesení

Prezenční listina
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Seznam zkratek:

ITI – integrované teritoriální investice

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic

SSZ – světelné signalizační zařízení

ÚPmP – Územní plán města Přerov

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 14

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 10.11.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/14/01/2015 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 14.zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/14/02/2015 Návrhové plochy pro bydlení vč. k nim zpracovaných studií

1. VPRID bere na vědomí přehled ploch pro bydlení vymezených ÚP města Přerova
2. VPRID doporučuje ZM zřídit webovou databázi nemovitostí k pronájmu nebo k prodeji

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

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/14/03/2015 Změna Územního plánu města Přerova – žádost společnosti FKK

1. VPRID doporučuje doplnit podklady pro rozhodnutí o případném převodu pozemků 
nabízených společností FKK spol. s r.o. do majetku města a změny ÚP o průzkum poptávky 
parkování v daném místě a ekonomickou rozvahu zbudování parkoviště

Hlasování: Pro 4/ Proti 1/ Zdržel se 0 - usnesení nepřijato

2. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova na 
základě žádosti společnosti FKK s.r.o. (změna z BK – bydlení kombinované na plochu D –
plochy dopravní infrastruktury nebo S – smíšená obytná)

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/14/04/2015 Schválení přípravy projektů financovaných z ITI
8. VPRID doporučuje schválit přípravu projektů, u kterých se plánuje spolufinancování z ITI dle 

přílohy č. 1
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/14/05/2015 Oprava silnice II/436 v ul. Kojetínská v Přerově

1. VPRID bere na vědomí informaci o přípravě opravy silnice II/436 ul. Kojetínská v Přerově 
realizovanou Správou silnic Olomouckého kraje, p.o.

2. VPRID doporučuje finanční spoluúčast na rekonstrukci chodníku podél bytových domů ul. 
Kojetínská 1-17. 

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

VPRID/14/06/2015 Úprava cyklostezky Pod Valy – Žerotínovo náměstí
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VPRID nedoporučuje úpravu cyklostezky Pod Valy – Žerotínovo nám zřízením dělené stezky pro 
chodce a cyklisty. 

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

VPRID/14/07/2015 Řešení parkování v ul. Slaměníkova, Vaňkova

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 a řešit možnost budování parkování pro zaměstnance Meopty v areálu závodu.

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

VPRID/14/08/2015 Řízení poptávky po dopravě a elektromobilita   
VPRID bere na vědomí informace p. Horkého z pracovní cesty do Rakouska.

Hlasování: Pro 5/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato (pozn. p.Svák byl v době hlasování 
nepřítomen)

__________________________________________________________________________________

VPRID/14/09/2015 Celostátní sčítání dopravy – nabídka ŘSD
VPRID bere na vědomí připravované celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR 
zpracovávané pro ŘSD ČR a doporučuje nasčítání dalších úseků (dle sčítání v r. 2010 +  ul. Ztracená, 
gen. Štefánika, Denisova, Vsadsko, Kabelíkova, Prostějovská, Kočíře, nábř.E.Beneše, nábř.PFB) na 
místních komunikacích Přerova

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

VPRID/14/10/2015 Řešení křižovatky Bří Hovůrkových x U Hřbitova x Ztracená (u Penny 
Marketu)

VPRID dává podnět pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě prozkoumat možnost vyznačit 
vodorovné DZ na vedlejších komunikacích na křižovatce ul. Bří Hovůrkových, 9. května, Ztracená, 
U hřbitova (odbočovací pruhy vpravo).

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

VPRID/14/11/2015 Úprava řízení SSZ na křižovatce Velká Dlážka, Lipnická, Polní
VPRID dává podnět pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě prověřit možnosti
dynamického řízení SSZ na křižovatce Velká Dlážka, Lipnická, Polní.

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

V Přerově dne 14.11.2015

…………………..........v.r................………………………..

Ing. arch. Jan Horký (pověřený člen výboru)
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Příloha č. 1

Název projektu Příjemce
Předpokládané 

náklady
Dotace (85%) IROP ITI Příprava Realizace

Přestupní terminál Přerov - město Statutární město Přerov 30 000 000 25 500 000 1.2 3.1.4 2016-2017 2018

Přestupní terminál Přerov - Předmostí Statutární město Přerov 35 000 000 29 750 000 1.2 3.1.4 2016-2018 2019-2020

Zvýšení bezpečnosti dopravy na území 

města
Statutární město Přerov 10 000 000 8 500 000 1.2 3.1.6 2016 2017

Podpora infrastruktury pro předškolní 

vzdělávání, podpora sociální inkluze v MŠ 

Přerov

Statutární město Přerov 10 000 000 8 500 000 2.4 1.1.1 2016-2017 2018-2019

Krok za krokem k inkluzívnímu vzdělávání 

na základních školách v Přerově
Statutární město Přerov 10 000 000 8 500 000 2.4 1.1.2 2016 2016-2017

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Modernizace 

učebny školní dílny a vznik venkovní 

učebny a rozšíření školního arboreta

Statutární město Přerov 1 500 000 1 275 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, U tenisu 4 – Modernizace 

učebny školní dílny a rozšíření venkovní 

učebny pro výuku Světa práce – 

pěstitelství

Statutární město Přerov 500 000 425 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 – Modernizace 

učebny školní dílny a vznik venkovní 

učebny matematiky

Statutární město Přerov 1 100 000 935 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – Vybudování 

víceúčelové venkovní učebny a relaxační 

zóny

Statutární město Přerov 600 000 510 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Svisle 13 – Rekonstrukce a 

vybavení jazykové učebny a přírodovědné 

učebny v návaznosti na rozvoj konektivity 

celé školy

Statutární město Přerov 1 600 000 1 360 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, U tenisu 4 – Celková 

modernizace odborné učebny fyziky
Statutární město Přerov 1 000 000 850 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14 – Vznik digitální 

jazykové laboratoře a vybudování 

experimentální učebny pro výuku fyziky, 

chemie, biologie a EVVO

Statutární město Přerov 1 400 000 1 190 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Trávník 27 – Centrum pro 

přírodovědné a jazykové vzdělávání
Statutární město Přerov 3 830 000 3 255 500 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Želatovská 8 – Kompletní 

rekonstrukce a obnova vybavení 

jazykových učeben

Statutární město Přerov 600 000 510 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 – 

Vybudování multimediální učebny, 

rekonstrukce jazykové učebny a vznik 

odborné učebny pro chemii a fyziku

Statutární město Přerov 1 200 000 1 020 000 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – Vznik 

interaktivní digitální učebny pro výuku 

odborných předmětů

Statutární město Přerov 950 000 807 500 2.4 1.1.2 2016 2017-2018

Cyklostezka Přerov - Čekyně Statutární město Přerov 30 000 000 25 500 000 1.2 3.1.2 2016 2017-2018

Cyklostezka Přerov - Dluhonice Statutární město Přerov 15 000 000 12 750 000 1.2 3.1.2 2016 2017-2018

Cyyklostezka Kaufland - Emos Statutární město Přerov 4 000 000 3 400 000 1.2 3.1.2 2016 2017-2018

Cyklostezka Palackého Statutární město Přerov 4 000 000 3 400 000 1.2 3.1.2 2016 2017-2018

Celkem 162 280 000 137 938 000

Název projektu Příjemce
Předpokládané 

náklady
Dotace (85%) OPD ITI Příprava Realizace

Systém řízení a regulace dopravy v 

Přerově
Statutární město Přerov 35 000 000 29 750 000 2.3 3.1.5 2016-2017 2018

Dopravní informační systém města 

Přerova 
Statutární město Přerov 5 000 000 4 250 000 2.3 3.1.5 2016-2017 2018

Celkem 40 000 000 34 000 000

IROP

OP Doprava

Soupis projektových námětů s možností financovaní z ITI


