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Zápis z 15. zasedání 

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

konané dne 7. 12. 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ, Bratrská 34

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), 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), Holan Vladimír (zastupitel), Ing. Štěpánová Štěpánka a 

Šťastná Kateřina (PK OSSENDORF s.r.o.), Ing. Michal Majer (EPROJEKT s.r.o.), Ing. Gala Pavel (odbor 

ROZ), Ing. Zlámal František (odbor ROZ), Ing. Řihošková Alena, Mgr. Strejček Jan a Raba Jiří (odbor 

PRI), Irena Šikulová (odbor MAJ)

Omluven: Mlčák Ladislav (jednání v Olomouci), Samohýl Tomáš (pozvaný host)

Program:

1. Chodníky podél silnice II/434 v Kozlovicích................................................................................... 1

2. Dopravní napojení pozemku investora na silnici I/47................................................................... 2

3. Zadávací podmínky k veřejné zakázce Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby...... 3

4. SUMP – podrobná specifikace technické části Plánu udržitelné mobility .................................... 3

5. Účelová komunikace (výjezd) od myčky na ul. Tržní..................................................................... 3

6. Různé:............................................................................................................................................ 4

6.1. Dálniční mostní tělesa......................................................................................................... 4

6.2. Zřízení míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka.................................................................... 4

Předseda výboru zahájil jednání v 15:10, výbor byl na začátku jednání v počtu 6 přítomných členů 
usnášeníschopný (celkový počet členů k 7. 12. 2015 je 7). Členi výboru odhlasovali program jednání.

1. Chodníky podél silnice II/434 v Kozlovicích
Po výstavbě kanalizace v Kozlovicích přistoupil KÚOK k přípravě rekonstrukce komunikace II/434 a 

opravám chodníků vyvolaných investicí. Město bude spolufinancovat opravy dotčených chodníků, 

tzn. materiál (dlažbu a obruby), kraj uhradí podkladové materiály a práci. Na zpracování PD kraj 

vybral firmu PK-OSSENDORF, s.r.o., jejíž zástupkyně byly přizvány na jednání výboru. Dále byli 

přizváni pí Šikulová (odbor MAJ) a p. Zlámal (odbor ROZ), kteří se za město účastní výrobního výboru.

Z podnětu m.č. Kozlovice bylo doplněno zpracování DÚR, DSP a DPS na nové chodníky, veřejné 

osvětlení na stávajícím přechodu, úprava 2 křižovatek a oprava stávajícího chodníku, který 

s rekonstrukcí komunikace nesouvisí. Náklady na vypracování PD i realizaci budou po schválení v RM

hrazeny z prostředků města.
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P. Gala výbor seznámil s materiálem a s cenovou nabídkou firmy PK-OSSENDORF na zpracování PD.

Výbor diskutoval jednotlivé úseky. Paní Štěpánková (projektantka) poukázala vhodnost společné 

realizace rekonstrukce komunikace s ostatními opravami a stavbami nových objektů.  V rámci celé 

stavby doporučil p. Horký doplnit chráničku VO a chráničku pro jiné sítě. Rovněž projekční firmu 

požádal o prověření a doplnění „ochranného pruhu pro cyklisty“, který v případě schválení novely 

zákona 361/2000 Sb. (pravděpodobně v prosinci 2015) bude možno nově uplatnit. Dalším návrhem 

bylo opatření pro pohodlnou chůzi chodců, tzn. vjezdy nesnižovat, řešit vjezdy v niveletě chodníku. 

V otázce financování doporučili členové výboru zapojení prostředků místní části Kozlovice, obdobně 

jako například u financování oprav v m. č. Čekyně. V této souvislosti byla diskutována také nutnost 

oprav dalších komunikací v Kozlovicích, které jsou v havarijním stavu. Nové chodníky budou moci být 

realizovány samostatně, ostatní bude vhodné realizovat spolu s rekonstrukcí komunikace.

Výbor po diskusi doporučil realizovat: nový levostranný chodník na vjezdu od Přerova v ul. 

Grymovské v délce 179 m, nový chodník u úřadovny m. č. v délce cca 29m, namísto pravostranného 

chodníku na výjezdu z Kozlovic pouze obrubníky, úpravy navržených křižovatek, osvětlení přechodu 

pro chodce, opravu části stávajícího chodníku v ul. Grymovské od ul. Na Zábraní a doplnění chrániček 

– přesné znění viz usnesení č. VPRID/15/02/2015.

Bylo dohodnuto:

 Odbor MAJ osloví správce sítí s výzvou o realizaci svých záměrů v době výstavby. V rámci 

dopisu upozorní 5-10 letou lhůtu, během které město správcům sítí neumožní žádné 

investice a opravy. 

 Vedoucí obchodního oddělení z firmy PK-OSSENDORF, pí Šťastná, jednotlivé položky cenové 

nabídky rozčlení po stavebních objektech, tak aby Rada města mohla s konečnou platností 

rozhodnout o předmětu zpracování PD.

 následně odbor ROZ připraví materiál do RM na schválení zpracování PD na všechny nebo 

vybrané stavební objekty firmou PK-OSSENDORF. Podrobná cenová nabídka bude přílohou 

materiálu RM.

2. Dopravní napojení pozemku investora na silnici I/47 

Ing. Michal Majer (projektant z firmy EPROJEKT) představil záměr soukromého investora na řešení 

napojení pozemků pro podnikatelskou činnost na silnici I/47. Záměr si vyžádá posun dopravního 

značení začátku Přerova k objektu firmy EMOS a doplnění veřejného osvětlení pravděpodobně 

napojením na trafostanici u EMOSu. Napojení je navrženo v místech napojení zamýšleného objektu 

PeMap, tak aby vznikla vstřícná křižovatka. Projektant poukázal na širší souvislosti. Do záměru 

zakomponoval rezervu pro cyklostezku spojující cyklostezku Žebračka s Velkou Dlážkou. Zároveň

doporučil městu jednat s investorem stavby o přeložení kabelu VN do jiné trasy z důvodu 

zamýšleného vedení cyklostezky. 

Řešeným územím prochází v jiné trase veřejně prospěšná stavba VPS D 3.5 „propojovací komunikace 

sil. I/47 – sil. III/4724, ul. Kopaniny“, která je napojena na stávající křižovatku u EMOSu. Podél 

komunikace I/47 je v ÚPmP navržena rovnoběžná „obslužná komunikace podél sil. I/47“ (VPS D 3.11). 

Nově navržená komunikace by po projednání s vlastníkem mohla být částečně využita k vybudování 

propojení ul. Lipnická – Osmek, a to buď odbočením nebo přímým napojením na VPS D 3.5. 
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Výbor vzal záměr investora na vědomí a doporučil zahájit jednání s investorem s cílem prověřit 

možnosti propojení ul. U Výstaviště s napojením na silnici I/47 a také doporučil zachovat rezervu pro 

budoucí cyklostezku - přesné znění viz usnesení č. VPRID/15/03/2015.

3. Zadávací podmínky k veřejné zakázce Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby

Ing. Řihošková z odboru přípravy projektů a investic předložila a okomentovala návrh obchodních 

podmínek a zadávacích podmínek k VZ. Dále zástupci odboru zodpovídali průběžné dotazy: původní 

malba nesmí být provedena subdodavatelsky, výzva bude zaslána 5-ti zájemcům – restaurátorům, o 

vadách na díle by v tomto případě rozhodoval Národní památkový ústav v Olomouci. Výbor vzal 

usnesením č. VPRID/15/04/2015 zadávací podmínky i návrh obchodních podmínek na vědomí.

4. SUMP – podrobná specifikace technické části Plánu udržitelné mobility

Odbor ROZ ve spolupráci s vedoucím projektového týmu p. Horkým zpracoval specifikaci technické 

části Plánu udržitelné mobility, která bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Pan Horký 

informoval o proběhlém školení k metodice zpracování SUMP, dle něhož bude specifikace technické 

části SUMP upravena a také doplněna o vazby na Strategický plán územního a ekonomického rozvoje 

pro období 2014-2020 (vytyčené specifické cíle priority týkající se Rozvoje dopravní infrastruktury), o 

odkaz na metodiku zpracování plánu mobility, o harmonogram a vazby na publicitu udržitelné 

mobility.

Na základě diskuse výboru bude ve vymezení technické části SUMP doplněna do výčtu zpracovaných 

koncepčních materiálů na str. 2 koncepce cyklostezek propojující místní části a na str. 8 bude seznam 

zúčastněných rozšířen o VPRID a Výbor pro místní části. Odbor ROZ dopracuje celé zadávací 

podmínky veřejné zakázky na zpracování Plánu udržitelné mobility, potom bude o tomto kroku výbor 

informovat.

Výbor vzal usnesením č. VPRID/15/05/2015 popis technické části SUMP na vědomí.

5. Účelová komunikace (výjezd) od myčky na ul. Tržní

Záměrem investora je vybudování myčky na pozemku vedle objektu Výtopny na ulici Tržní. Původní 

jediný přístup přes sjezd autosalonu Nissan byl investorem doplněn o nově navrženou účelovou 

komunikaci napojenou mezi zamýšlenou myčkou a objektem Výtopny na silnici II/436 (budoucí I/55). 

Tato účelová komunikace bude jednosměrná, pouze pro pravostranný výjezd od provozovny, 

případně od areálu Výtopny. Vybudování účelové komunikace si vyžádá pokácení 2 stromů z aleje 

lemující ul. Tržní. V současné době se vede řízení o připojení navržené účelové komunikace na silnici 

II/436. Město může své připomínky uplatnit jako účastník řízení až v územním řízení.

Výbor byl s projektem seznámen. Na návrh p. Horkého VPRID doporučil usnesením 

č. VPRID/15/06/2015 řešit parkovací stání u myčky způsobem vhodným k zasakování dešťových vod a 

také uložit náhradní výsadbu na pozemku investora.

Pozn. Při řešení předání doporučení VPRID na Stavební úřad bylo zjištěno, že již proběhlo územní i 

stavební řízení a stavba je schválena. Aktuálně se řeší změna stavby před dokončením. Stavební úřad 

posuzoval během povolování i odvodnění a zasakování dešťových vod. Dešťové vody budou dle sdělení 

Stavebního úřadu využívány při provozu myčky. Náhradní výsadbu investor nedostal, stromy dotčené 

stavbou se nachází v ochranném pásmu sítí. 
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6. Různé:

6.1. Dálniční mostní tělesa 

Odbor koncepce a rozvoje sdělil výboru, že během přípravy dálnice požadoval na všech mostech 

jednostranné chodníky. V současné době odbor ROZ požádal ŘSD ČŘ o zaslání situací všech mostů. Po 

získání odpovědi bude na výbor předložena dodatečná informace.

6.2. Zřízení míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka

Na 13. zasedání VPRID doporučil zřízení vysazených chodníkových ploch na místě stávajících míst pro 

přecházení na ul. Velká Dlážka vč. rozšíření počtu míst pro parkování. Podnět byl postoupen odboru 

MAJ, potažmo Pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě. Následně byla na ŘSD ČR zaslána 

žádost o stanovisko k navrženému záměru. ŘSD vydali kvůli hustotě silničního provozu a velké 

frekvenci motorových vozidel nesouhlasné stanovisko k záměru.

Členové výboru se dohodli, že p. Svák připraví podklady a záměr osobně projedná s ŘSD p. Ondřej 

Svák, p. Jan Horký a p. Pavel Košutek. Za tímto účelem byla zřízena pracovní skupina – viz usnesení 

č. VPRID/15/07/2015.

15. zasedání bylo ukončeno v 17:55 h. Termín příštího zasedání výboru – 11. 1. 2016 v 15 h, místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 9. 12. 2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………...v.r...……………………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Přílohy:

Příloha - usnesení

Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 15

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 7. 12. 2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/15/01/2015 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 15. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________ 
VPRID/15/02/2015 Chodníky podél silnice II/434 v Kozlovicích

1. VPRID doporučuje realizovat mimo spoluúčasti města Přerova na stávajících rekonstrukcích 
chodníků vyvolaných rekonstrukcí silnice II/434 také:

 nový chodník na levé straně v km 0,106-0,285 v délce 179 m 

 nový chodník na levé straně v km 0,624 –0,67 v délce cca 29 m

 v části km 0,712 – 0,874 v délce 162 m bude realizován pouze silniční obrubník

 osvětlení přechodu na ul. Grymovská u křižovatky Grymovská x Tučínská x U Pomníku

 úpravu ploch křižovatky Grymovská x Na Zábraní – pravostranné připojení 
komunikace Na Zábraní

 úpravu ploch křižovatky Grymovská x Tučínská x U Pomníku – pravostranné připojení 
komunikace na ul. Tučínská

 opravy cca 65 m stávajícího chodníku na ul. Grymovské od křižovatky s ul. Na Zábraní 
dál směrem ke Grymovu

 doplnit projekt o chráničky VO a rezervní chráničky možných budoucích rozvodů
2. VPRID doporučuje částečné spolufinancování realizace akce i ze zdrojů místní části Kozlovice

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/15/03/2015 Dopravní napojení pozemku investora na silnici I/47

1. VPRID bere na vědomí záměr napojení pozemku soukromého investora na silnici I/47.
2. VPRID doporučuje zahájit jednání s investorem s cílem prověřit možnosti propojení ul. 

U Výstaviště s napojením na silnici I/47
3. VPRID doporučuje zachovat rezervu pro budoucí cyklostezku propojující cyklostezku Žebračka 

a Velkou Dlážku (kolem OC Kaufland)
Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________

VPRID/15/04/2015 Zadávací podmínky k veřejné zakázce Restaurování nástropní 
dekorativní nástěnné malby

VPRID bere na vědomí zadávací dokumentaci a návrh obchodních podmínek pro veřejnou 
zakázku „Restaurování nástropní dekorativní nástěnné malby“

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
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VPRID/15/05/2015 SUMP – podrobná specifikace technické části Plánu udržitelné 
mobility

VPRID bere na vědomí specifikaci technické části SUMP
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________ 
VPRID/15/06/2015 Účelová komunikace – výjezd od myčky na ul. Tržní

1. VPRID bere na vědomí záměr vybudování výjezdu 
2. VPRID doporučuje provést zpevněná parkovací stání způsobem umožňující vsakování 

dešťových vod
3. VPRID doporučuje náhradní výsadbu na pozemcích investora jako náhradu za pokácené 

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

__________________________________________________________________________________

VPRID/15/07/2015 Úprava míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka

1. VPRID bere na vědomí stanovisko ŘSD 
2. VPRID zřizuje pracovní skupinu ve složení p. Ondřej Svák, p. Jan Horký a p. Pavel Košutek pro 

přípravu podkladů a pro jednání s ŘSD o úpravě míst pro přecházení v ul. Velká Dlážka 

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

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

Ing. Petr Hermély

V Přerově dne 7.12.2015
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Seznam zkratek:

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan = Plán udržitelné mobility

ÚPmP – Územní plán města Přerov

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VPS – veřejně prospěšná stavba


