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Zápis z 16. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konané dne 25. 1. 2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru) – příchod v 17:40, Ing. arch. Horký Jan, Dostál Marek,

Ing. Draška Jiří – příchod v 15:10, Ing. Kazda Jaroslav – odchod v 17:50, Mlčák Ladislav, Ing. Šimeček 

Karel MBA, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Hosté: Košutek Pavel (náměstek primátora), Ing. Chrást František (Realsant s.r.o.), Ing. Košacký Petr a 

Ing. Bajza Rostislav (AIP Engineering s.r.o.), Ing. Gala Pavel (odbor ROZ), Ing. Zlámal František (odbor 

ROZ), Ing. Pinkasová Ivana a Bc. Kalincová Bohdana(odbor PRI), Kadlec Zdeněk (odbor MAJ)

Omluven: Ing. Svák Ondřej (omluven z rodinných důvodů)

Program:

1. Záměr výstavby obchodního centra Kasárna Přerov .................................................................... 1

2. Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem ........... 2

3. Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche ............................................................... 2

4. Chodníky v ul. Grymovské v Kozlovicích ....................................................................................... 3

5. Různé ............................................................................................................................................ 3

5.1. Nevyužitý majetek města Přerova ................................................................................................ 3

5.2. Studijní cesta do Belgie ................................................................................................................. 3

5.3. Místa pro přecházení na ul. Velká Dlážka ..................................................................................... 3

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 4

Pověřený člen výboru p.Horký zahájil jednání v 15:05, výbor byl na začátku jednání v počtu 
7 přítomných členů usnášeníschopný (celkový počet členů k 25.1.2016 je 9). Program jednání byl 
doplněn o bod 5.3. místa pro přecházení na ul. Velká Dlážka. Členi výboru program jednání
odhlasovali.

1. Záměr výstavby obchodního centra Kasárna Přerov Jedná se o Obchodní centrum (OC), 

které obsahuje vlastní "Hypermarket", objekt "Nákupní galerie", parkovací plochy pro osobní vozidla 

a plochy pro zásobování, vše na plochách brownfieldu bývalých Kasáren. Součástí této stavby jsou i 

veškeré příslušné inženýrské sítě a dopravní napojení. Záměr výboru prezentoval zástupce 

developera Ing. Chrást (Realsant s.r.o.) spolu se zpracovateli PD Ing. Košackým a Ing. Bajzou (AIP 

Engineering s.r.o.). Záměr, jehož realizace se předpokládá v r. 2017, si vyžádá částečné bourání 43 

garáží na ul. Želatovské. Plán osazení zelených ploch bude součástí projektu.  Developer přistoupil 

k výkupu a náhradě garáží nad rámec, aby území z pohledové stránky více otevřel. V rámci 

zjišťovacího řízení EIA muselo být dořešeno vsakování. Hydrogeologický posudek vsakování vod díky 

jílovitému podloží nedoporučil.

V rámci diskuse byly zodpovězeny tyto dotazy:

Vytápění: Objekt nákupní galerie bude připojen na CZT, objekt OC bude využívat odpadní teplo 

z chladicích zařízení. Parkování: Parkoviště zatím nebude omezeno pro případné parkování rezidentů. 

Počet vyhrazených parkovacích míst pro auta s kočárky se nebude navyšovat, parkovací místa jsou 
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projektována v šíři 2,70 m/2,75 m (tj. nad normovanou šíří 2,5 m). Chodci a cyklisté: Převedení pěších 

od domů Želatovská č.o. 29-33 k OC dalším přechodem/místem pro přecházení nebylo projektanty 

navrženo ani doporučeno DI Přerov. Pro pěší je ponechán původní přechod s přejezdem pro cyklisty 

přes ul. Želatovskou na úrovni ul. Pod Hvězdárnou a nově je navržen ostrůvek s přechodem pro 

chodce v blízkosti křižovatky Želatovská x Kabelíkova. Navrhovaný chodník vedoucí od ulice Pod 

Hvězdárnou navrhl výbor změnit na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty a nově navrhovaný 

přechod pro chodce s ostrůvkem pro předcházení na ul. Želatovská výbor požadoval doplnit 

přejezdem pro cyklisty. Stojany pro kola jsou v PD navrženy v obvyklém počtu.  Komunikace: Pro 

napojení OC na ul. Želatovskou bylo prověřením několika variantami (prověření polohy, tvaru, 

majetkoprávních vztahů k pozemkům) vybrána křižovatka okružní s velkým poloměrem, která je 

vyosena z důvodu vedení stávající cyklostezky (udržitelnost dotace). Původní křižovatka Želatovská x 

Pod Hvězdárnou zůstává zachována. Páteřní komunikace v OC je plánována převést do vlastnictví 

města. Odvodnění: plocha zpevněných ploch se zvýší cca o 10 %. Dle hydrogeologického průzkumu 

tvoří podloží nepropustné jíly, kde pouze vrstvy navážek dokáží omezeně vsakovat vodu. Odtok vod 

je v PD řešen přes retenční nádrže do jednotné kanalizace. P. Horký navrhl částečné zasakování např. 

pomocí mezerovité dlažby na několika parkovacích místech (do míry propustnosti kamenitých 

navážek) a zasakování pomocí vybudování „zelené“ střechy na nových garážích. Hromadná doprava:

v území se počítá s rezervou pro případné vybudování autobusové zastávky.

Výbor vzal informace o záměru OC Kasárna na vědomí a doporučil doplnění přejezdu pro cyklisty, 

změnu chodníku na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty a realizovat opatření, aby se nenavýšil 

odtok dešťových vod do kanalizace – viz usnesení č. VPRID/16/02/2016. 

2. Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem –

předmět studie představil p. Zlámal z odboru ROZ, který zpracoval specifikaci technických podmínek.

Zpracování studie prosadil Výbor pro místní části. Studie má variantně navrhnout trasování a vhodný 

typ cyklokomunikace, posoudit reálnost stavby, vlastnické vztahy i investiční náklady odborným 

odhadem. Odbor řízení projektů a investic (PRI) připravil ve spolupráci s odborem ROZ zadávací 

dokumentaci. Výbor na zasedání požádal vedoucí odboru PRI o prověření dotací na zpracování studie 

z ITI nebo OP LZZ.

Z důvodu jednoznačnosti zadání VZ požádaly zástupkyně odboru PRI o upřesnění počtu variant 

jednotlivých tras. Výbor po diskusi doporučil doplnění předmětu zakázky o účast na veřejném

projednání v každé místní části, budou-li okolnosti, řešení, místní výbor uskutečnění projednání 

vyžadovat; dále nutnost spolupráce se zpracovatelem SUMP (Plánu udržitelné mobility). Bylo 

dohodnuto, že trasy budou navrženy variantně, max. 3 varianty ke každé místní části. Aby studie 

usnadnila orgánům města výběr tras k realizaci, bude ve studii vypracováno multikriteriální 

hodnocení jednotlivých tras (cena, bezpečnost, uživatelský komfort, vliv na ŽP a estetiku, sociální 

přínos, údržba). Výbor nominoval p. Marka Dostála členem a p. Karla Šimečka do komise pro 

hodnocení veřejné zakázky. Přesné znění usnesení – viz usnesení č. VPRID/16/03/2016. 

3. Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche - v loňském roce žádalo město Přerov 

Nadaci Proměny o dotaci na obnovu parků na nám. Svobody a Fr. Rasche. Jelikož dotace nebyla 

městu poskytnuta, přistoupilo město k přípravě revitalizace parků prostřednictvím architektonicko-

urbanistické soutěže. Podmínky soutěže byly upraveny dle požadavků z veřejného projednání ze dne 

14. 1. 2016. Pan Horký, vedoucí projektového týmu, shrnul hlavní podmínky soutěže. Revitalizace 

bude zahrnovat území obou parků vč. chodníků a parkování. Je možné navrhnout změnu v řešení 

parkování. Stav stromů na nám. Rasche i na nám. Svobody vyžaduje kácení, které je již prováděno. 
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Předpokládané celkové náklady byly vyčísleny na 30 mil. Kč bez DPH, náklady na uskutečnění 

architektonicko-urbanistické soutěže vč. odměn porotců byly vypočítány na 1,2 mil. Kč bez DPH. 

Vzhledem k výši nákladů se předpokládá realizace v etapách. Snahou bude získat dotaci z OPŽP na 

zelené plochy, zpevněné plochy uhradit z prostředků vymezených na opravy MK. Výbor vzal 

informace na vědomí – viz usnesení č. VPRID/16/04/2016.

4. Chodníky v ul. Grymovské v Kozlovicích – na minulém jednání byl výbor seznámen 

s přípravou akce. Doporučil doplnění chrániček a spolufinancování místní částí. Zpracovatel PD odmítl 

vyprojektovat chráničky VO bez znalostí dalších návazností a doporučil dopracování PD na VO. Proto 

proběhlo jednání mezi odbory, kde bylo po diskusi dohodnuto rozšíření PD o projekt na VO v celé 

délce ul. Grymovské (tento postup byl doporučen projektantem elektro spolupracujícím 

s magistrátem). ČEZ Distribuce v zastavěném území postupně kabelizuje venkovní vedení NN, 

kabelizace Kozlovic zatím není v plánech do r. 2018 zahrnuta. Ve chvíli, kdy bude zřejmý termín 

realizace, výbor doporučuje vyvolat jednání s ČEZ Distribuce ve věci přípravy PD na nové NN a 

společné realizace. Výbor vzal informace na vědomí – viz usnesení č. VPRID/16/05/2016.

5. Různé

5.1. Nevyužitý majetek města Přerova

K nepotřebnému majetku města Přerova přijal VPRID na svém 13. zasedání dne 13. 10. 2015 usnesení 

s doporučením k prodeji nebo ponechání v majetku vč. návrhu, jak s kterou nemovitostí naložit. 

Vzhledem k tristnímu stavu těchto nemovitostí, je třeba učinit strategické rozhodnutí na základě 

zvážení všech dostupných informací. Z rozhodnutí výboru budou na příštím jednání podrobně 

prostudovány podklady k objektu Čechova 43. Odbor ROZ zajistí od odboru MAJ podklady a 

zpřístupnění budovy na 10.2.2016, 15h. Bod projednání bez usnesení.

5.2. Studijní cesta do Belgie
informace z pracovní cesty budou podány na příštím jednání. Bod projednání bez usnesení.

5.3. Místa pro přecházení na ul. Velká Dlážka

K projednání návrhu míst pro přecházení byla na 15. zasedání VPRID zřízena pracovní skupina ve 

složení p. Horký, p.Svák a p.Košutek. Navrhované řešení pracovní skupina zkonzultovala s Dopravním 

inspektorátem Přerov, který s jedním místem pro přecházení v prodloužení ulice Svépomoc I 

souhlasil. Druhé místo pro přecházení v prodloužení ulice Svépomoc IV Dopravní inspektorát navrhl 

řešit jiným způsobem na úkor podélného parkování. Pracovní skupina představí návrhy Ředitelství 

silnic a dálnic a následně bude výbor o výsledku jednání informovat. Bod projednání – bez usnesení.

16. zasedání bylo ukončeno v 18:15 h. Termín příštího zasedání výboru: 10.2.2016 v 15 h, sraz 
u vojenské správy Čechova 43, kde proběhne prohlídka objektu. Následně bude zasedání výboru 
pokračovat v zasedací místnosti magistrátu na ul. Smetanova 7.

V Přerově dne 26.1.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………....v.r....……………………………..

Ing.arch. Jan Horký

pověřený člen výboru

Přílohy:

Příloha – usnesení, Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 16

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 25. 1. 2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/16/01/2016 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 16. zasedání VPRID, doplněným o bod 5.3. místa pro přecházení na ul. 
Velká Dlážka.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
VPRID/16/02/2016 Obchodní centrum Kasárna v Přerově

1. VPRID bere na vědomí informace o investorském záměru OC Kasárna v Přerově  
2. VPRID doporučuje doplnit přejezd pro cyklisty na ul. Želatovská a zřídit smíšenou stezku pro 

chodce a cyklisty k OC
3. VPRID doporučuje nezvýšit odtok dešťových vod nad stávající stav do kanalizace

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/16/03/2016 Studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 

místní části s Přerovem

1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Studie proveditelnosti sítě 
cyklistických komunikací propojující místní části s Přerovem

2. VPRID doporučuje doplnit do zadávacích podmínek:
- zpracování tras v max. 3 variantách ke každé místní části
- max. 1 veřejné projednání v každé místní části
- spolupráci se zpracovatelem SUMP
- multikriteriální hodnocení (cena, bezpečnost, uživatelský komfort, vliv na ŽP a estetiku, 
sociální přínos, údržba) jednotlivých tras – váhy jednotlivých kritérií budou specifikovány 
v průběhu zpracování studie

3. VPRID jmenuje p. Marka Dostála členem a p. Karla Šimečka do komise hodnocení veřejné 
zakázky
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________

VPRID/16/04/2016 Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche
VPRID bere na vědomí soutěžní podmínky architektonicko – urbanistické soutěže 
„Revitalizace parků na nám. Svobody a nám. Fr. Rasche“

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 1 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________

VPRID/16/05/2016 Chodníky v ul. Grymovské v Kozlovicích
VPRID bere na vědomí informace o pokračující přípravě zpracování projektové dokumentace.

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
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VPRID/16/06/2016 Místa pro přecházení na ul. Velká Dlážka v Přerově
VPRID bere na vědomí výsledek jednání s Dopravním inspektorátem.

Hlasování: Pro 8 /Proti 0 /Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

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

Ing. arch. Jan Horký

V Přerově dne 25.1.2016
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Seznam zkratek:

ITI – integrované teritoriální investice

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje

MK – místní komunikace

OC – obchodní centrum

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic

OP LZZ – operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPŽP – operační program Životní prostředí

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan = Plán udržitelné mobility

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZD – zadávací dokumentace


