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Zápis z 18. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 29.02.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru) – příchod 15:20, Dostál Marek – příchod 15:15, 

Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Mlčák Ladislav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, 

Švestková Valéria – odchod v 18:00, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Hosté: Tomaníková Ludmila (členka ZM), Ing. Dostal Tomáš (člen ZM), Ing. Gala Pavel + 

Ing. Škubalová Lenka (odbor ROZ), Mgr. Vojtášek Zdeněk + Bc. Študentová Andrea (odbor MAJ)

Omluven: Ing. Draška Jiří

Program:

1. Parkování před poštou a Farním úřadem na ul. Kratochvílova..................................................... 1

2. Plán oprav místních komunikací na r. 2017 .................................................................................. 2

3. Regulační plán Michalov – Žebračka, 2. změna ÚPm Přerova ...................................................... 2

4. ROGIN Zero s.r.o. – žádost o změnu územního plánu .................................................................. 3

5. Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna trasování v ÚPm Přerova 3

6. Územní studie veřejných prostranství .......................................................................................... 3

7. Různé ........................................................................................................................................... 4

7.1. Zavedení doplňujícího signálu na SSZ ........................................................................................... 4

7.2. Systém aktivního snižování rychlosti Actibump............................................................................ 4

7.3. Studijní cesta do Belgie ................................................................................................................. 4

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 5

Jednání výboru zahájil a vedl za nepřítomného předsedu pověřený člen výboru p. Horký. Jednání bylo 
zahájeno v 15:00 h, výbor byl na začátku jednání v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný, 
v průběhu jednání se počet členů zvýšil na 8. Program jednání byl doplněn o bod územní studie 
veřejných prostranství. Členové výboru program jednání odhlasovali.

1. Parkování před poštou a Farním úřadem na ul. Kratochvílova –

Z požadavku městské policie bylo předloženo i pracovní skupině i VPRID projednání změny textu 

dodatkové tabulky "Mimo poštu a farního úřadu", která je umístěna na DZ B11 (zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel)  na ulici Kratochvílova při vjezdu k Farnímu úřadu. Plocha mezi poštou, farou a 

kostelem je vedena v pasportu komunikací jako chodník. Farní úřad, kde sídlí i centrum děkanátu, je 

navštěvován z důvodu vyřizování svateb, křtů, pohřbů, pro zásobování prodejny. V zadní části řešené 

plochy je umístěn vjezd/vrata do dvorního traktu fary. 

Výbor diskutoval různé varianty budoucího režimu plochy – využití pouze jako chodník bez parkování, 

pouze jako vjezd, jako vjezd s možností parkování vozidel fary a pošty. Výbor se shodl na zachování 

parkování pro potřeby Farního úřadu, případně pošty, ale v přiměřeném počtu. V návrzích padalo 

časové omezení na dobu 1h. Odbor MAJ byl požádán o doplnění informací na příští zasedání výboru –

počet parkovacích míst, možnost oddělení parkovacích míst kovovými lištami v dlažbě bez použití 
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běžného vodorovného dopravního značení, možný režim, skutečné využívání parkování Českou 

poštou.  Problematikou se výbor bude zabývat opakovaně na příštím výboru. 

2. Plán oprav místních komunikací na r. 2017

Při sestavování plánu oprav MK vycházel odbor MAJ, jak uvedl p. Vojtášek, z projekčně připravených 

a stavebně povolených akcí. Zpracované dokumentace byly zpracovány z rozhodnutí minulého vedení 

města na základě opakovaných požadavků občanů města a místních částí. Odbor MAJ vyhodnotil

současný stav v jednotlivých lokalitách a sestavil variantní návrh plánu na r. 2017. Část 

z rezervovaných 10 mil. Kč na opravy komunikací bude vyhrazena na zpracování PD na opravy 

chodníků.

V navrhovaném plánu oprav MK figurují vybrané akce v různých obměnách: rekonstrukce MK na ul. 

Kainarova, rekonstrukce vnitrobloku ul. Klivarova,  oprava komunikací Henčlov – ul. Nová a

Martinská, oprava chodníku Henčlov – U Letiště (2. etapa), rekonstrukce komunikace Lověšice –

U Parku, vybudování parkoviště v ul. U Hřbitova nebo vybudování parkoviště v ul. Optiky.

Výbor se zajímal o kritéria výběru komunikací k opravám, navrhoval plán rozšířit o informaci 

plánovaných oprav a investic správců sítí. Odbor MAJ předloží návrh variant plánu oprav MK na 

r. 2017 na další zasedání výboru – viz. usnesení č. VPRID/18/03/2016

Pozn. v průběhu projednání tohoto bodu se počet členů výboru zvýšil na 8.

3. Regulační plán Michalov – Žebračka, 2. změna ÚPm Přerova

Oddělení územního plánu, zastoupené pí Škubalovou, předalo informaci o výsledku společného 

projednání (s dotčenými orgány) regulačního plánu (RP) Michalov – Žebračka. Výbor byl o tomto 

připravovaném kroku informován již v 03/2015. V současné době je novou firmou dopracována 

dokumentace RP vč. posouzení vlivů na ŽP. Výbor diskutoval především podobu cyklostezky 

v Bezručově ulici. RP navrhl několik možných variant uspořádání dopravního prostoru, v ul. Bezručově 

(v úseku od jižního vchodu k ORNIS) doporučil variantu A – chodník do prostoru stávajícího zeleného 

pásu podél oplocení parku Michalov a doplnění cyklopiktogramů na vozovku. Varianta A by si 

vyžádala posun oplocení Michalova. Nově vysazená alej by zůstala i stávající dětské hřiště by zůstaly 

nedotčeny. Tato varianta je odsouhlasena orgány ochrany přírody a památkové péče.  

Dle výboru jde o lokalitu s malou intenzitou provozu motorových vozidel, kde by spíše měla vzniknout 

klidová zóna s preferencí chodců a cyklistů. Vyvýšený chodník s nedostatečnými šířkovými parametry

dle var. A by mohl motoristy podněcovat k vyšší rychlosti. Výbor odsouhlasil rozpracovaný RP, 

doporučil jeho dokončení a doporučil do RP doplnit možnost řešení, a to v profilu stávající 

komunikace vytvořit integrovanou stezku s prvky zklidnění dopravy pro všechny účastníky provozu -

viz usnesení č. VPRID/18/04/2016. 

Paní Tomaníková, host výboru, požádala o vyřešení bezpečného přecházení chodců od loděnice 

k Michalovu vybudováním vyvýšeného přechodu pro chodce. Stávající chodník na pozemku 

p.č. 4753/5 v k.ú. Přerov končí bez další návaznosti na jižní vstup do Michalova.  Podnět je mimo

kompetenci pořizovatele územně plánovací dokumentace, proto bude předán odboru MAJ k řešení.
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4. ROGIN Zero s.r.o. – žádost o změnu územního plánu 

Pozemky v ul. Dražka, v k.ú. Penčičky, určené územním plánem pro vybudování přístupové 

komunikace pro lokalitu budoucí zástavby rodinným bydlením, nemají dostatečné šířkové parametry. 

Majitel nemovitostí v zmíněné lokalitě požádal o navýšení ploch pro rodinné bydlení o plochu 

určenou původním Územním plánem sídelního útvaru Přerov pro rodinné bydlení. V současném ÚPm 

Přerova není část zahrnuta. Vlastník pozemku hodlá vyřešil přístup k celé návrhové lokalitě pro 

rodinné bydlení oddělením části pozemků pro příjezdovou komunikaci na úkor vlastních pozemků 

určených pro rodinné bydlení. Změnou funkčního využití v územním plánu na plochy UD – veřejně 

přístupné prostranství pro dopravu bude umožněna zástavba rodinnými domy na pozemcích žadatele 

i v celé návrhové lokalitě. Výbor souhlasil se změnou územního plánu ve smyslu navýšení ploch pro 

bydlení a doporučil doplnit připravovaný materiál do orgánů města také o stanovisko m.č. Penčice -

viz usnesení č. VPRID/18/05/2016.

5. Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna trasování v ÚPm 

Přerova

ÚPmP definuje veřejně prospěšnou stavbu VPS D 3.5 „propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724, 

ul. Kopaniny“, která je napojena na stávající křižovatku u EMOSu. V souvislosti se zamýšleným 

podnikatelským záměrem na pozemcích mezi OC Kaufland a objektem EMOS požádala fa EMOS spol. 

s r.o. o uskutečnění jednání mezi všemi dotčenými stranami ve věci změny trasy propojovací 

komunikace. Územním plánem navrhovaná propojovací komunikace se napojuje na stávající sjezd 

k firmě EMOS. Nová trasa by vyřešila obsluhu rozvojového území mezi stávajícími areály, zároveň by 

mohla být z ÚP vypuštěna komunikace souběžná se sil. I/47, určená k obsluze rozvojového území.  O 

připravovaném záměru v rozvojovém území u sil. I/47 a o vhodnosti změny trasy propojovací 

komunikace I/47 – Kopaniny byl VPRID informován v 12/2015.

Bez změny ÚP by mohlo být zablokováno vytvoření uličního prostoru. Výbor doporučil zahájit jednání 

s dotčenými stranami o dalším postupu přípravy „nové“ trasy – viz usnesení č. VPRID/18/06/2016.

Pozn. po projednání a hlasování k tomuto bodu se počet členů výboru snížil na 7.

6. Územní studie veřejných prostranství

RM uložila v 06/2015 vypracování zadání územní studie (ÚS) zeleně a studie hospodaření se 

srážkovými vodami. V rámci IROP však tyto studie neodpovídají svým zaměřením typům 

podporovaných projektů.  Dotačně jsou podporovány pouze ÚS krajiny řešící koncepční problémy na 

území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo ÚS veřejných prostranství 

v souladu s územním plánem, které nevyvolají změnu ÚP (změnu funkčního využití). Odbor ROZ 

připravuje předlohu pro orgány města se schválením záměru zpracování ÚS veřejných prostranství. 

Studie se má zabývat všemi problémy prostoru ve správním území města – charakterem zástavby, 

řešením dopravního napojení, vymezením zelených ploch, potřebami místních obyvatel, zelení a 

hospodaření s dešťovými vodami. Vzhledem k rozsahu studie se předpokládají několikamilionové 

náklady na zpracování. Finanční náročnost byla hlavním předmětem diskuse. Někteří členové i hosté 

poukazovali na potřebu řešení a financování jiných, palčivých problémů.

Finanční nákladnost vypracování ÚS veřejných prostranství pro celé správní území města Přerova 

vyústila v návrh zpracování ÚS pro menší území (1-2 lokality). Výbor vzal informace na vědomí, avšak 
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se neusnesl nad návrhem zpracování pilotní územní studie veřejných prostranství na uzavřeném 

urbanistickém celku (omezeném území) – viz usnesení č. VPRID/18/07/2016.

7. Různé

7.1. Zavedení doplňujícího signálu na SSZ
Společnost AŽD Praha s.r.o zvažuje zavedení doplňujícího signálu na světelném signalizačním zařízení 

(SSZ), informujícího řidiče o ukončení zelené. Signál signalizuje dvojitým krátkým bliknutím ukončení 

zeleného signálu. Společnost městu nabízí ve vytipované lokalitě zavést světelnou signalizaci  

s doplňujícím signálem do zkušebního provozu, poté zkušební provoz vyhodnotit. Jak informoval 

p. Gala. Lokalita zatím není určena, uvažuje se o křižovatce Kopaniny x Velká Dlážka nebo nábř. 

E. Beneše x Tržní x Velké Novosady. Náklady na zpracování dokumentace dopravního řešení a

dokumentace zkušebního provozu vč. projednání s dotčenými orgány státní správy by hradila AŽD 

Praha. Město by se pravděpodobně podílelo na výměně řadiče. Výbor doporučil testovací zavedení 

doplňujícího signálu informujícího řidiče na ukončení zelené.

P. předseda poukázal na závadu na SSZ s vteřinami, umístěném na přechodu pro chodce před 

železničním nádražím v ul. Husově. Podnět k odstranění závady bude předán odboru MAJ. 

7.2. Systém aktivního snižování rychlosti Actibump
V souvislosti s výstavbou OC Kasárna v Přerově bylo na vjezdu do Přerova, na ul. Želatovská řešeno 

zklidnění dopravy pomocí systému Actibump. Výbor byl p. Galou seznámen s fungováním systému, 

který je instalován ve Švédsku a Dánsku. Zpomalovací systém přináší rizika – pád cyklistů, opožděnou 

reakci následujícího auta, které nezareaguje a neubrzdí. Dle webového článku by se cena zařízení vč. 

instalace měla pohybovat do 2 mil. Kč. Na instalaci systému je možno čerpat podporu 85 % 

z programu „Zvyšování bezpečnosti“ ze SFDI, zástupce investora OC Kasárna přislíbil spoluúčast 15 %.

Příjemcem dotace může být dle podmínek programu pouze obec nebo příspěvková organizace 

vykonávající správu majetku ve vlastnictví obce, tzn. TSMPr. Výbor vzal informace o systému 

aktivního snižování rychlosti na vědomí.

7.3. Studijní cesta do Belgie
Informace z pracovní cesty do Belgie podala organizační pracovnice. Účelem pracovní cesty bylo 

načerpání zkušeností se zapojováním veřejnosti při plánování. Navštívená města už několik let 

úspěšně řeší opatření k udržitelné mobilitě. Při zpracování plánů i při jejich naplňování pracují 

s veřejností. Na fotografiích z cesty byl demonstrován postoj k cyklodopravě, vlakové přepravě, 

využití veřejného prostoru ve prospěch chodců a cyklistů a parkovací politika měst (stavby 

podzemních parkovišť a parkovacích garáží).  Bod projednání je bez usnesení.

18. zasedání bylo ukončeno v 19:00 h. Termín příštího zasedání výboru 30.03.2016 v 15 h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 01.03.2016

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. 18

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 29.02.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/18/01/2016 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 18. zasedání VPRID, doplněným o bod územní studie veřejných 
prostranství.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/18/02/2016 Parkování před poštou a Farním úřadem na ul. Kratochvílova

VPRID odkládá projednání materiálu na 19. zasedání výboru. Materiál bude dopracován o řešení 
parkování (počet park.míst a režim) v daném prostoru.
Hlasování: Pro 8/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/18/03/2016 Plán oprav MK na r. 2017

VPRID odkládá projednání materiálu na 19. zasedání výboru. Odbor MAJ předloží kombinace 
variant plánu oprav MK.
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________

VPRID/18/04/2016 Regulační plán Michalov – Žebračka, 2. změna ÚPm Přerova
1. VPRID bere na vědomí výsledek společného projednání návrhu Regulačního plánu 

Michalov - Žebračka
2. VPRID doporučuje pořizovateli pokračovat v pořízení Regulačního plánu Michalov –

Žebračka a dokumentace 2.změny ÚPm Přerova v intencích jejího zadání schváleného 
zastupitelstvem na jeho 21.zasedání dne 09.12.2013.

3. VPRID  doporučuje do RP zanést možnost realizace pouze integrované stezky (pěší, 
cyklisté, motorová doprava) v profilu stávající komunikace (obytná zóna, cyklistická ulice
apod.) při aplikaci zklidňujících prvků.

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/18/05/2016 ROGIN Zero s.r.o. – žádost o změnu územního plánu
VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny ÚPm Přerova – navýšení ploch pro bydlení podle 
předloženého materiálu (žádost ROGIN Zero s.r.o.). Předlohu pro ZM doporučujeme doplnit o 
stanovisko Výboru místní části Penčice. Stanovisko zajistí odbor ROZ.
Hlasování: Pro 8/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
____________________________________________________________________________
VPRID/18/06/2016 Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 

trasování v ÚPm Přerova
VPRID doporučuje zahájit jednání s dotčenými stranami o dalším postupu přípravy „nové“ trasy 

silničního propojení komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny.

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

VPRID/18/07/2016 Územní studie veřejných prostranství
1. VPRID bere na vědomí informace o obsahu územní studie a podmínkách dotace MMR 

podporující vypracování územních studií
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

2. VPRID doporučuje ZM zpracování pilotní územní studie veřejných prostranství na uzavřeném 
urbanistickém celku (omezeném území).
Hlasování: Pro 2/ Proti  2/ Zdržel se 3 – usnesení nebylo přijato 

____________________________________________________________________________

VPRID/18/08/2016 Zavedení doplňujícího signálu na SSZ
VPRID doporučuje testovací zavedení doplňujícího signálu informujícího řidiče na ukončení zelené. 

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

__________________________________________________________________________________

VPRID/18/09/2016 Systém aktivního snižování rychlosti Actibump
VPRID  bere na vědomí informace o systému aktivního snižování rychlosti Actibump

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

__________________________________________________________________________________

…………………......v.r..........………………..

Ing. arch. Jan Horký

pověřený člen výboru

V Přerově dne 29.02.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka

IROP – Integrovaný regionální operační program

MK – místní komunikace

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

ORP - obce s rozšířenou působností

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

RP – Regulační plán

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

SSZ – světelné signalizační zařízení

TSMPr – Technické služby města Přerova

ÚP – územní plán

ÚPm – územní plán města

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ZM – zastupitelstvo města


