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Zápis z 19. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 30.03.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Bratrská 34, 2.patro

Přítomni: Dostál Marek – odchod 15:30, Ing. Draška Jiří Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. 

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

Hosté: Mgr. Vojtášek Zdeněk + Šikulová Irena (odbor MAJ), Ing. Ivana Pinkasová + Ing. Alena 

Řihošková + Jiří Raba (odbor PRI)

Omluven: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Mlčák Ladislav

Program:

1. Autobusové zálivy v ul. Sportovní a ul. Dvořákova ....................................................................... 1

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

3. Stavební úpravy základní školy Za Mlýnem .................................................................................. 2

4. Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská.................................................... 2

5. Řešení bezpečnosti na křižovatce ul. Denisova, Ztracená, Štefánika............................................ 3

6. Různé............................................................................................................................................. 3

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

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 7 přítomných členů usnášeníschopný.
Členové výboru program jednání odhlasovali.

1. Autobusové zálivy v ul. Sportovní a ul. Dvořákova

Z důvodu končící platnosti dočasně povolených autobusových zastávek v ul.  Sportovní a Brabansko, 

zadal odbor MAJ zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na trvalé umístění zastávek. Mimo 

tyto lokality jsou předmětem projektu také zastávky v ul. Dvořákova, u křižovatky s komunikací ke 

Gambru. Odbor MAJ předložil výboru zastávky v ul. Sportovní a v ul. Dvořákova. 

Zastávku v ul. Sportovní bude využívat cca 40 spojů, bude fungovat na znamení. Označení zastávky 

bylo navrženo vodorovným dopravním značením na stávajícím asfaltobetonovém povrchu. Výbor 

doporučil prostorového a z důvodu pojíždění chodníku, nástupiště zametacími auty výbor navrhl

umístit autobusový přístřešek v těsné blízkosti opěrné zídky, a to s jednou prosklenou stěnou ze SZ 

strany (ze strany nejčetnějších dešťových srážek). Ostatní stěny přístřešku by měly být vypuštěny 

z důvodu údržby, oprav a především z důvodu blízkého umístění u oplocení sousedního pozemku. 

Další navrhovaná úprava se týkala šikmého dodláždění chodníku vedoucího k označníku zastávky

(kopírující přirozené trasování chodců).

Zastávky v ul. Dvořákova – předmětem diskuse byla zastávka ve směru do Přerova. Výbor po diskusi 

doporučil do PD doplnit přechod pro chodce. Umístění přechodu bylo navrhováno dle prověření za 

nově navrženou zastávkou nebo před zastávkou, respektive před hranicí křižovatky směrem k 

nemocnici na pozemku p.č. 6966 v k.ú. Přerov. Také byl navržen přesun přeložené dopravní značky IS 

12a + IP1a mimo přístupový chodník ukončený za autobusovou zastávkou.

Návrh na řešení přechodu pro chodce si výbor žádá předložit na dubnovém jednání.
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Pozn. odchod p. Dostála v 15:30, počet členů výboru se snížil na 6, výbor zůstal usnášeníschopný

2. Plán oprav místních komunikací na r. 2017

Odbor MAJ předkládá RM materiál s 3 variantami plánu oprav MK na r. 2017 sestávajících 

ze stávajících projektů: rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova v Přerově, rekonstrukce komunikace 

ve vnitrobloku Klivarova 2 -6 v Přerově, oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII –

Henčlov, rekonstrukce místních komunikací včetně sjezdů a chodníků Přerov – Lověšice, ul. U Parku, a 

výstavba parkoviště na ul. U Hřbitova v Přerově. Odbor MAJ doporučuje RM realizovat var. I., tj. ul. 

Kainarova, vnitroblok Klivarova a Henčlov, ul. Nová a Martinská. Stanovisko VPRID bude součástí 

důvodové zprávy.

V rámci stavby opravy komunikací v ul. Nová a Martinská v Henčlově výbor doporučil výměnu

obrubníků, jako přípravu pro souběžnou nebo následnou opravu chodníků, kterou by mohla 

realizovat v ul. Nová z vlastních prostředků m.č. Henčlov. Chodník podél rodinných domů Martinská 

19 – 29 je součástí PD. Odbor ROZ zašle dotaz výboru místní části.

Ul. Kainarova vyvolala diskusi a různé nápady k doplnění, jako např. změnu na obytnou zónu, zvýšený 

přechod na ul. Kainarova – Kratochvílova, doplnění zrcadla, zrušení chodníku podél nároží domu 

z ul.Kainarovy, také opravu vjezdu k provozovně Base Camp aj. Výbor doporučil rozšíření chodníku u

nároží domu v oblouku ul. Kainarova, pokud to šířkové parametry komunikace umožní, doplnit 

dopravní zrcadlo do vnějšího oblouku komunikace u oplocení mateřské školky, doporučuje zaměnit 

povrch parkovacích stání za povrch umožňující zasakování dešťových vod. Výbor také navrhl pokusit 

se realizovat zástěny kontejnerových stání přes ECOCOM a se společností BASECAMP dohodnout 

opravu vjezdu k provozovně.

Při rekonstrukci vnitrobloku Klivarova výbor doporučil realizovat parkoviště v provedení umožňující 

zasakování dešťových vod a navržená kontejnerová stání v blízkosti domů Klivarova 2, 5 z důvodu 

snazšího odvozu odpadů (nacouvávání kuka vozů do vnitrobloku) posunout na osu průjezdu. 

3. Stavební úpravy základní školy Za Mlýnem

Zástupkyně odboru řízení projektů a investic představila zakázku na stavební úpravy základní školy Za 

Mlýnem spočívající v odstranění stávajícího zateplení obvodových plášťů, realizaci nového zateplení, 

výměny stávajících kovových, dřevěných oken, prosklených stěn a kovových a dřevěných dveří aj. 

Termíny plnění veřejné zakázky jsou podmíněny hnízděním rorýsů. Rovněž výroba několika druhů 

oken by mohla představovat limit v plnění termínu požadovaném ředitelkou školy.  Výbor navrhl 

odboru PRI nové jednání s vedením školy ve věci prodloužení termínu výměny oken do 9/2016 

s cílem předejít nezájmu firem o podání nabídek na plnění VZ.

Do komise pro hodnocení veřejné zakázky výbor nominoval p. Jaroslava Kazdu - členem a p. Jana 

Horkého - náhradníkem. 

4. Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská

Veřejnou zakázku představili zástupci odboru PRI.  Předmětem budou úpravy dopravního značení,

doplnění hmatových prvků do stávajících chodníků a do míst přechodů pro chodce, úpravy ostrůvků a 

vybudování nových přejezdů pro cyklisty v oblasti okružní křižovatky u restaurace Haná. Jedná se o 

zakázku malého rozsahu. Na akci bude poskytnuta dotace z Olomouckého kraje, proto je po 

dodavateli stavby vyžadována jistota ve výši 10 tis. Kč. Výbor navrhl do obchodních podmínek doplnit 
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informaci o poskytnutí dotace. Do komise pro hodnocení veřejné zakázky výbor nominoval 

p. Ondřeje Sváka - členem a p. Jiřího Drašku - náhradníkem. 

5. Řešení bezpečnosti na křižovatce ul. Denisova, Ztracená, Štefánika

Výbor se bodem již zabýval na 11., 12. a 13. zasedání. Poté předal podnět Pracovní skupině pro 

drobné záležitosti v dopravě, která křižovatku posoudila z hlediska dopravního značení a 

rozhledových rozměrů a vyhodnotila, že dopravní značení je dostačující, není potřeba provádět 

v současné době žádnou změnu.

Zastupitel města p. Břetislav Passinger na 15. zasedání ZM dne 14.03.2016 požádal VPRID o opětovné 

řešení křižovatky, na které došlo k další kolizi. Připomínka byla vznesena bez usnesení ZM.

Člen výboru p. Svák prověřil situaci v terénu, nahlédl do statistik nehod vedenou Policií ČR a na 

základě podkladů vypracoval a předložil výboru návrh řešení. Navrhované řešení spočívá ve změně 

trasování hlavní silnice, nově po ul. Štefánika, od pekárny k nám. Svobody. Z hlediska rozhledových 

poměrů by se toto řešení obešlo bez zásahů do zeleně, vyžádalo by si přesun svislých dopravních 

značek, jejich doplnění o nový tvar křižovatky a doplnění vodorovného dopravního značení.

Výbor prodiskutoval také pozitiva a negativa varianty vedení hlavní silnice z ul. Denisova a Ztracená. 

Vzhledem ke stávající poloze křižovatky, nákladům na realizaci dopravního opatření a zachování 

zeleně doporučuje výbor zastupitelstvu města realizovat změnu dopravního značení ve smyslu změny 

vedení hlavní silnice, nově po ul. Štefánikova – viz usnesení č. VPRID/19/06/2016.

6. Různé

V bodu Různé p. Draška informoval výbor záměru znovuotevření pískovny pro potřeby stavby dálnice 
v m.č. Žeravice, který byl v březnu prezentován Výboru pro místní části. Provoz pískovny je zamýšlen 
po dobu 5 let. P. Horký navrhl raději odtěžování písků z řeky Bečvy.

Dále p. Draška sdělil výboru zkušenosti s vyřizováním povolení teplovodní přípojky, která je vedena 
přes komunikaci města. Poté, co si RM vyhradila kompetenci ve schvalování smluv o právu provést 
stavbu a věcných břemen, trvá uzavření smlouvy půl roku. 

Ing. Šimeček uvedl návrh principů plánování, posuzování a administraci investic pro diskuzi a 
doplnění jak v rámci VPRID, tak Magistrátu (viz příloha). 

Ing. Šimeček uvedl návrh principů plánování, posuzování a administraci investic pro diskuzi a 
doplnění jak v rámci VPRID, tak Magistrátu. Návrhem metodiky, který členové výboru obdrží 
elektronicky, se výbor bude zabývat na příštím jednání. 

19. zasedání bylo ukončeno v 17:45 h. Termín příštího zasedání výboru 25.04.2016 v 15 h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 01.04.2016

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. 19

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 30.03.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/19/01/2016 Program zasedání
VPRID souhlasí s programem 19. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________

VPRID/19/02/2016 Autobusové zálivy v ul. Sportovní a ul. Dvořákova

1. VPRID doporučuje vybudování zastávkového pruhu v ul. Sportovní v žulové kostce a umístění 
autobusového přístřešku v těsné blízkosti opěrné zídky s jednou prosklenou SZ stěnou.

2. VPRID doporučuje doplnit do PD na ul. Dvořákova přechod pro chodce a koordinační situaci 
opět předložit na VPRID.

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 

VPRID/19/03/2016 Plán oprav MK na r. 2017
1. VPRID doporučuje ke schválení variantu I. (Rekonstrukce komunikace v ul. Kainarova, 

Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku Klivarova 2 -6, Oprava komunikací v ul. Nová a 
Martinská v Přerově VIII - Henčlov) s následujícími úpravami dle bodů 2-4.

2. VPRID dotazuje Místní výbor Henčlov o zájem souběžné opravy přilehlých chodníků  

z prostředků m.č.  Doporučuje výměnu obrub u opravy komunikace Henčlov, ul. Nová, 
Martinská.

3. VPRID doporučuje prověřit šířkové řešení chodníku a komunikace u nároží domu 
v oblouku ul. Kainarova, doplnit dopravní zrcadlo, doporučuje zaměnit povrch 
parkovacích stání za povrch umožňující zasakování dešťových vod.

4. VPRID doporučuje ve vnitrobloku Klivarova zaměnit povrch parkovacích stání za 
povrch umožňující zasakování dešťových vod a přesunout kontejnerová stání naproti 
průjezdu.

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

VPRID/19/04/2016 Stavební úpravy základní školy Za Mlýnem
1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Stavební úpravy základní školy za 

Mlýnem,
2. VPRID jmenuje p. Jaroslava Kazdu - členem a p. Jana Horkého - náhradníkem do komise 

hodnocení veřejné zakázky.
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

VPRID/19/05/2016 Úpravy propojení cyklostezek u okružní křižovatky Želatovská
1. VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky Úpravy propojení cyklostezek 
u okružní křižovatky Želatovská,
2. VPRID jmenuje p. Ondřeje Sváka - členem a p. Jiřího Drašku - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky.

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

VPRID/19/06/2016 Řešení bezpečnosti na křižovatce ul. Denisova, Ztracená, Štefánika
VPRID předkládá na ZM tento návrh: ZM po projednání ukládá RM zajistit změnu dopravního značení 

na křižovatce Denisova, Gen. Štefánika, Ztracená dle důvodové zprávy (změna vedení hlavní 

komunikace).

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

__________________________________________________________________________________

…………………......v.r..........………………..

Ing. arch. Jan Horký

pověřený člen výboru

V Přerově dne 30.03.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka

MK – místní komunikace

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZM – zastupitelstvo města


