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Zápis z 20. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 25.04.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, 

Ing. Kazda Jaroslav, Mlčák Ladislav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, 

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Hosté: p. Radomil Lepič, Ing. Pavel Gala + Ing. arch. Klára Koryčanová + Ing. František Zlámal  (odbor 

ROZ), Ing. Miloslav Dohnal (odbor MAJ),

Omluven:

Program:

1. Suchý poldr v místní části Újezdec................................................................................................ 1

2. Lokalita U Montáže, Újezdec - změna plánovací smlouvy ............................................................ 2

3. Lokalita u hvězdárny – návrh řešení dopravní a technické infrastruktury.................................... 2

4. Metodický pokyn, územní studie – podmínky tvorby veřejného prostoru v nově vznikajících 

lokalitách pro bydlení .............................................................................................................................. 3

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

7.1. Ul. Dvořákova – návrh přechodu pro chodce u autobusové zastávky.......................................... 4

7.2. informace o rekonstrukci železniční stanice .................................................................................... 4

7.3. železniční zastávka v Předmostí ....................................................................................................... 4

7.4. oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII - Henčlov................................................ 4

7.5. Prodloužení zeleného signálu SSZ na křižovatce Komenského – Velké Novosady........................... 5

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 6

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15:10 h, výbor byl
na začátku jednání v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopný. Program jednání byl doplněn o 
projednání žádosti o stavbu komunikace k rodinným domům v ul. Pod Lesem, v Žeravicích. Členové
výboru program jednání odhlasovali.

1. Suchý poldr v místní části Újezdec

Na základě usnesení ZM č. 330/12/3/2015 uložila rada města usnesením č. 1237/35/10/2016 Odboru 

ROZ zajistit provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru na pozemcích p.č. 1193 a 

1994 , k.ú. Újezdec  na vodní plochu při zachování retenčních schopností nádrže a to s termínem do 

31.12.2017. P. Lepič, předseda místní části Újezdec, vysvětlil důvody záměru – zadržování vody 

v krajině, retence záplavových vod, rekreační účely. Zároveň výbor požádal o uspíšení zpracování 

studie proveditelnosti již v letošním roce. 

Ing. Gala vysvětlil důvody stanovení pozdějšího termínu tím, že byla dána přednost zpracování studie 

proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Předmostí. S tím také souvisí i schválené rozpočtové 
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opatření. Na základě zpracovaných studií proveditelností učiní město další rozhodnutí ohledně 

přípravy investice.

Výbor doporučil vypracování studie proveditelnosti již v r. 2016 dle zadání odboru ROZ.

2. Lokalita U Montáže, Újezdec - změna plánovací smlouvy 

Výboru byla opětovně předložena plánovací smlouva, jejíž uzavření mezi městem a stavebníky 

rodinných domů (RD) v lokalitě u Montáže v Újezdci bylo schváleno zastupitelstvem dne 13.7.2015 

usnesením č.  13/8/6/2015. Smlouva nebyla doposud naplněna. Podpis plánovací smlouvy je 

podmíněn vyřešením napojení infrastruktury na pozemky a sítě ve vlastnictví města (pozemky p.č. 

1026 a  1028 v k.ú. Újezdec), uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a vyřešením 

úhrady nákladů za spotřebovanou el. energii pro veřejné osvětlení s odborem MAJ. 

Následně stavebníci RD projednávali s majetkoprávním oddělením podmínky napojení na VO města, 

dotčení pozemků města atd. Při ponechání veřejného osvětlení (VO) v majetku stavebníků RD a 

napojení tohoto VO na stávající VO města by bylo obtížně řešitelné dokladování revizí cizího zařízení i 

přeúčtování nákladů za spotřebovanou elektrickou energii. Z tohoto důvodu odbor MAJ navrhl 

převod nově budovaného VO do vlastnictví města. Odbor MAJ předložil Radě města materiál o 

bezúplatném převodu VO do majetku města s kladným doporučením Komise pro záměry. RM 

bezúplatný převod VO do vlastnictví města doporučila zastupitelstvu. 

Vzniklý nesoulad mezi usnesením RM a schválenou plánovací smlouvou vyvolal potřebu předložení 

nového znění plánovací smlouvy výboru. Odbor ROZ předloží orgánům města zrušení původní  

plánovací smlouvy a uzavření nové. Odbor MAJ předloží ZM schválení bezúplatného převodu VO a 

zřízení věcného břemene.

Výbor doporučil ZM schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 

Přerova na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 

v k.ú. Újezdec u Přerova, mezi statutárním městem Přerovem a staviteli rodinných domů, a doporučil 

bezúplatný převod vybudovaného veřejného osvětlení do majetku města.

3. Lokalita u hvězdárny – návrh řešení dopravní a technické infrastruktury 
V lokalitě u hvězdárny určené pro zástavbu rodinnými domy, připravuje developer dopravní a 

technickou infrastrukturu pro 22 RD, následně až pro 35 RD. Navržená příjezdová komunikace (v šíři 

3m, provedení v asfaltobenu) ze sil. II/150 vede v trase stávající přístupové komunikace k objektu 

hvězdárny. Provoz vozidel je zde řešen jako obousměrný. Souběžně s komunikací je umístěn zelený 

pás o šířce 1,5 m s navrženým VO a dále pás polní cesty ze silničních dílců o šířce 3,0 m, který se 

nachází na katastru obce Želatovice a je určen pro přístup zemědělské techniky. V zastavěné části je 

navržena pouze obousměrná komunikace o šíři 5,5 m. 

Developerský projekt byl konfrontován s urbanistickou studií z roku 2013, která se zabývá řešením

této lokality, včetně návrhu dopravní a technické infrastruktury. Výbor vyhodnotil jako nepřijatelné 

řešení příjezdové komunikace (šíře 3m pro obousměrný provoz přibližně 50-70 automobilů). Vnitřní 

prostor území má dle výboru zcela nevhodně navržen veřejný prostor – pouze obousměrné 5,5m

komunikace bez chodníků, zelených pásů, parkovacích stání, kontejnerových stání.  Diskuse probíhala 

především k variantnímu napojení lokality. Jako nejvhodnější se výboru jeví napojení přes areál 

Kasáren nebo v místech plánované jihovýchodní tangenty.
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Výbor odložil své stanovisko k záměru. Na příští jednání žádá pozvat developera lokalita – viz 

usnesení č. VPRID/20/04/2016.

4. Metodický pokyn, územní studie – podmínky tvorby veřejného prostoru v nově vznikajících 

lokalitách pro bydlení 

V současné době je velký zájem o stavby rodinných domů v rozvojových lokalitách určených územním 

plánem pro bydlení. Ve většině návrhových ploch chybí veškerá dopravní a technická infrastruktura.  

Při výstavbě novostavby rodinného domu je stavebník povinen zbudovat veškeré inženýrské sítě a 

připojení na zpevněnou komunikaci. Často však vznikají nezpevněné komunikace v parametrech, 

které neodpovídají požadavkům na tvorbu veřejných prostranství a to ani šířkově, ani materiálově. 

Takovéto komunikace se často budují i na pozemcích ve vlastnictví města, které se o takto nevhodně 

zbudované komunikace a veřejná prostranství musí starat. Požadavky odboru ROZ na jednotlivé 

stavby infrastruktury a jejich parametry nejsou v tuto chvíli na stavebnících vymahatelné, nemají 

oporu v zákoně. Odbor ROZ proto navrhl pořídit územní studie, které se budou zabývat návrhem 

veřejného prostranství v návrhových a přestavbových plochách pro bydlení rodinné. Územní studie 

jsou dle stavebního zákona územně plánovacím podkladem a po zaevidování do územně plánovacích 

činností se stává neopominutelným podkladem v územním řízení. Mimo územní studie je rovněž 

možné zpracovat metodické pokyny pro projektování a realizaci veřejných prostranství, které by byly 

závazné pro všechny dotčené odbory magistrátu. 

Výbor doporučil vypracovat metodický pokyn řešící podmínky vytváření veřejného prostoru v nově 

vznikajících lokalitách pro bydlení a zároveň doporučil pořídit zkušební územní studii pro rozvojové 

lokality určené pro bydlení v m.č. Žeravice. Po zhodnocení dopadu, by se přistoupilo k zadání dalších 

územních studií. Zpracování územních studií je podporováno evropskými dotacemi. 

5. Žeravice, ul. Pod Lesem – žádost o vybudování komunikace k novým rodinným domům

Vlastníci pozemků určených pro zástavbu rodinnými domy v ul. Pod Lesem, Žeravice požádali, aby 

město vybudovalo zpevněnou komunikaci. Přístup k pozemkům je zajištěn po nezpevněné 

komunikaci, přes pozemek ve vlastnictví města, vedený v KN jako ostatní plocha, ostatní komunikace.

Bez vybudované dopravní a technické infrastruktury nevydá stavební úřad územní rozhodnutí na 

stavbu RD. 

Stavba v nezastavěných částech vyvolává náklady na vybudování infrastruktury. Výbor konstatoval, 

že při koupi pozemku je třeba s tímto počítat. Dotace poskytované městem na vybudování 

infrastruktury byly zrušeny, stavebníci se musí k investici sdružit. Výbor nedoporučil vybudování 

komunikace v ul. Pod Lesem, Žeravice na náklady města.

6. Metodika posuzování investic

Pan Šimeček vypracoval návrh na možné investiční plánování. Investice navrhuje rozdělit na 

rozpracované, obnovné investice k udržení vyhovujícího stavu obecního majetku, racionalizační 

investice na zlepšení stavu a funkčnosti obecního majetku a rozvojové investice. Při výběru investic 

k realizaci by měly být vybírány dle míry zhoršeného stavu majetku města, dle způsobu financování

(využití dotací, vlastních zdrojů), dle počtu obyvatel dotčených investicí a dle vyvolaných ročních 

nákladů i úspor. Odborní garanti (jednotlivé odbory MMPr a organizace zřízené městem) by měli 



4

zasílat požadavky na zařazení mezi investice formou formuláře, který by obsahoval popis požadavku, 

kategorizaci, odhad investičních nákladů, termín, zdůvodnění, přínos, požadavky na zpracování 

dokumentaci (studie, EIA/IPPC, projekty), schvalovací proces.

Metodika byla rovněž prezentována odboru řízení projektů a investic, který se má procesem 

plánování zabývat. Výbor vzal návrh na možné řešení plánování a posuzování investic předložený

p. Šimečkem na vědomí. 

Pozn. odchod člena výboru p. Šimečka v 18:10, počet členů VPRID se snížil na 8, výbor zůstal 

usnášeníschopný 

7. Různé

7.1. Ul. Dvořákova – návrh přechodu pro chodce u autobusové zastávky

Výbor posoudil navržené umístění přechodu pro chodce na ul. Dvořákova. Při umísťování přechodu 

projektant posoudil všechny možnosti a umístil přechod v místě, které splnilo požadavky na 

umísťování přechodů u zastávek s ohledem na terén i blízkost křižovatky. 

Výbor vyjádřil obavu, že cestující (zaměstnanci Gambra) budou chodit nejkratší cestou a takto 

umístěný přechod budou míjet, proto výbor doporučil posun autobusové zastávky (ve směru do 

Přerova) za navržený přechod, a to řešit variantně jako zátkovou zastávku nebo se zálivem. 

7.2. informace o rekonstrukci železniční stanice

P. Draška informoval o proběhlém společného jednání místního výboru Předmostí, Popovic a Lýsek

dne 12.04.2016, na který náměstek primátora p. Košutek zajistil účast zástupců SŽDC, kteří 

informovali o neřešení protihlukových opatření v rámci rekonstrukce žst. Přerov

V rámci další etapy rekonstrukce železniční stanice byla zpracována hluková studie, dle jejichž 

propočtů a závěrů nebylo dosaženo limitů, které zavazují SŽDC k odstranění hluku. Město může zadat 

na své náklady vypracování oponentní hlukové studie, na základě které by SŽDC zařadilo do investic 

vybudování protihlukové stěny. Informativní bod bez přijatého usnesení.

Pozn. odchod členky výboru pí Švestkové v 18:15, počet členů VPRID se snížil na 7, výbor zůstal 

usnášeníschopný 

7.3. železniční zastávka v Předmostí

Další informace se týkaly zamítnutí vybudování železniční stanice v Předmostí. Dle p. Horkého je 

odmítavý postoj SŽDC/MD k vybudování zastávky výsledkem rozhodnutí města z r. 2014, kterým 

město přestalo usilovat o zřízení zastávky. V současné době se zástupci města opakovaně snaží 

přesvědčit ministerstvo k potřebnosti vybudování této stavby. Vybudování cyklopodjezdu není 

rozhodnutím SŽDC dotčeno. Informativní bod bez přijatého usnesení.

7.4. oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII - Henčlov

Na minulém zasedání se výbor zabýval návrhem dopravních staveb na r. 2017, v rámci kterého byla 

navržena m.j. oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Henčlově. Výbor se dotázal místního 

výboru Henčlov, zda by měl zájem o souběžné opravy přilehlých chodníků  z prostředků m.č. Paní 

Lesáková informovala proběhlém zasedání výboru m.č. Henčlov ze dne 11.04.2016, na kterém výbor 
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m.č. deklaroval, že na rekonstrukci chodníků v ul. Nové a Martinské nebude mít místní výbor finanční 

prostředky.

7.5. Prodloužení zeleného signálu SSZ na křižovatce Komenského – Velké Novosady

V rámci oprav komunikace v ul. Tovární bude doprava směrována z ul. Velké Novosady na 
Komenského a dále na sil. I/55. V této souvislosti p. Svák navrhl po dobu oprav komunikace v ul. 
Tovární, prodloužit zelený signál SSZ na křižovatce Komenského – Velké Novosady - Kojetínská, ve 
směru Komenského – Velké Novosady. Výbor toto opatření doporučil – viz přesné znění usnesení č. 
VPRID/20/09/2016. Usnesení výboru bude předáno odboru MAJ, zajišťující úpravy SSZ.

20. zasedání bylo ukončeno v 18:45 h. Termín příštího zasedání výboru 23.05.2016 v 15 h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 26.04.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………....v.r...……………………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Přílohy:

Příloha – usnesení, Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 20

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 25.04.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/20/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 20. zasedání VPRID, doplněným o bod žádost o stavbu komunikace 
k rodinným domům v Žeravicích.
Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/20/02/2016 Suchý poldr v místní části Újezdec

VPRID doporučuje vypracování studie proveditelnosti již v r. 2016 dle zadání odboru ROZ.
Hlasování: Pro 8/ Proti 0/ Zdržel se  1 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/20/03/2016 Lokalita U Montáže, Újezdec

1. VPRID doporučuje ZM schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti 
statutárního města Přerova na vybudování nové veřejné infrastruktury na 
pozemcích p. č. 1026, 1027/7 a p. č. 1028 v k. ú. Újezdec u Přerova, mezi 
statutárním městem Přerovem a staviteli rodinných domů.

2. VPRID doporučuje bezúplatný převod vybudovaného veřejného osvětlení do 
majetku města.

Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________
VPRID/20/04/2016 Lokalita u hvězdárny
VPRID odkládá usnesení v této věci na své další jednání a projedná tuto záležitost za účasti investora 

lokality pro bydlení v rodinných domech.

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________

VPRID/20/05/2016 Metodický pokyn, územní studie – podmínky tvorby veřejného 
prostoru v nově vznikajících lokalitách pro bydlení

1. VPRID doporučuje vypracování metodického pokynu řešícího podmínky vytváření 
veřejného prostoru v nově vznikajících lokalitách pro bydlení.

2. VPRID doporučuje pořízení pilotní územní studie pro lokalitu místní část Žeravice, která 
se bude zabývat návrhem veřejného prostranství v návrhových a přestavbových plochách 
pro bydlení rodinné. 

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
____________________________________________________________________________
VPRID/20/06/2016 Žeravice, ul. Pod Lesem – žádost o vybudování komunikace k novým 

rodinným domům
VPRID nedoporučuje vybudování komunikace v ul. Pod Lesem, Žeravice na náklady města.

Hlasování: Pro 8/Proti  0/Zdržel se 1 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

VPRID/20/07/2016 Metodika posuzování investic
VPRID bere na vědomí návrh p. Šimečka, člena VPRID, na možné řešení plánování a posuzování 

investic.

Hlasování: Pro 8/Proti  0/Zdržel se 1 – usnesení přijato

_________________________________________________________________________________
VPRID/20/08/2016 Ul. Dvořákova – návrh přechodu pro chodce u autobusové zastávky
Výbor PRID doporučuje prověřit reálnost vybudování autobusové zastávky ve směru do Přerova až za 

navrhovaným přechodem pro chodce (variantně - se zálivem nebo bez).

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/20/09/2016 Prodloužení zeleného signálu SSZ na křižovatce Komenského –

Velké Novosady

VPRID doporučuje prodloužení zeleného signálu SSZ na křižovatce Komenského – Velké Novosady –

Kojetínská, a to ve směru Komenského – Velké Novosady po dobu uzávěry Tovární ulice.

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

____________________________________________________________________________

…………………....v.r...........………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 25.04.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka

MD – ministerstvo dopravy

MK – místní komunikace

m.č. – místní část

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

SSZ – světelné signalizační zařízení

SŽDC – Správa železničních dopravní cest

TSMPr – Technické služby města Přerova

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ZM – zastupitelstvo města


