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Zápis z 21. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 23.05.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, Mlčák Ladislav, 

Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA (odchod 16:50), Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Omluveni: Ing. Draška Jiří, Ing. arch. Horký Jan,

Hosté: Ing. Libor Kanis (AVČ s.r.o.), Ing. Michal Majer (EPROJEKT s.r.o.), Ing. Jan Valter (VISIMPEX 

a.s.), Ing. Pavel Gala + Ing. arch. Klára Koryčanová + Ing. František Zlámal + Milan Kubík (odbor ROZ), 

Ing. Jaromír Kluka + RNDr. Tomáš Ehl (odbor stavebního úřadu a životního prostředí), Ing. Miloslav 

Dohnal (odbor MAJ), Mgr. Jan Strejček + p. Jiří Raba (odbor řízení projektů a investic), Ing. Vladimír 

Holan (člen ZM)

Program:

1. Lokalita u hvězdárny – návrh řešení dopravní a technické infrastruktury.................................... 1

2. Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna trasování ......................... 2

3. Kanalizace Čekyně, Penčice - zadávací podmínky k veřejné zakázce............................................ 3

4. Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 

komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač, stanoviště na tříděný a komunální odpad v ul. 

Svépomoc I – veřejná zakázka................................................................................................................. 3

5. Dopravní značení v ul. Ztracená + ul. U Hřbitova – doplnění žádosti o stanovení místní úpravy 

provozu na místních komunikacích......................................................................................................... 3

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

6.1. Odstranění nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění soch – informace o vyjádření 

výboru k zadávací dokumentaci a obchodním podmínkám.................................................................... 4

6.2. Využití ploch FKK pro parkování.................................................................................................... 5

6.3. Zklidňování dopravy – zkušenosti ze zahraničí ............................................................................. 5

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

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15:05 h, výbor byl
na začátku jednání v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Program jednání byl doplněn o 
projednání VZ „Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na 
tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového 
stanoviště na tříděný a komunální odpad v ulici Svépomoc I“. Členové výboru program jednání
odhlasovali.

1. Lokalita u hvězdárny – návrh řešení dopravní a technické infrastruktury

Výbor byl s problematikou navržené infrastruktury v lokalitě u hvězdárny seznámen na minulém 

jednání, své stanovisko odložil s žádostí o znovuprojednání za účasti developera lokality. Projednání 
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se zúčastnil jednatel developerské firmy p. K, zpracovatel projektu p. Majer a zástupci magistrátu 

(stavebního úřadu, odboru rozvoje, odboru majetku). V úvodu p. K. informoval o zatím neúspěšných 

jednáních s vlastníkem kasáren o komunikačním napojení přes areál Kasáren. Pokud se podaří získat 

komunikace v areálu Kasáren, zamýšlí developer jejich opravu a následný převod do vlastnictví 

města. Současná navržená příjezdová komunikace ze sil. II/150 je dle developera řešením ne zcela 

vhodným, ale zatím jediným. Rozšířením komunikace by byly dotčeny pozemky v k.ú. Želatovice a 

musela by mu předcházet změna ÚP Želatovic. Developerská společnost nepovažuje za nutné 

realizovat chodníky, zejména ve slepých ulicích, pokud jejich stavba nebude direktivou města.

K tématu proběhla diskuse – členové výboru postrádali výhybnu na příjezdové komunikaci (dle AVČ a 

projektanta není nutné umísťovat výhybnu za předpokladu dobré viditelnosti ve vzdálenosti 100-

200 m). Vnitřní veřejný prostor lokality není vyřešen adekvátně k plánovanému počtu rodinných 

domů (35 rodinných domů, tj. cca 105 obyvatel, cca 50 automobilů). Veřejný prostor by měl 

obsahovat vedle komunikací i chodníky, zeleň, parkoviště, případně odpočinkový prostor a místa pro 

kontejnery. V době výstavby lokality je vhodné se stavbami veřejné infrastruktury počítat, i když 

navyšují prodejní cenu pozemků. Jejich absence vyvolává ze zkušeností místních částí Přerova petice 

a žádosti občanů na jejich doplnění, které je v budoucnu problematické.  Dle stavebního úřadu je 

příjezdová komunikace v intencích stavebně právních předpisům, přesto z hlediska rozvoje lokality, 

předpokládaného počtu rodinných domů výbor doporučil uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 

pouze za podmínky rozšíření příjezdové komunikace na 6 m a doplnění chodníků uvnitř lokality. 

Výbor souhlasil s vydáním souhlasu se stavbou na pozemcích města pro účely územního řízení – viz. 

přesné znění usnesení č. VPRID/21/02/2016.

2. Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna trasování

Na přelomu roku byl výboru seznámen s problematikou napojení pozemku soukromého investora na 

sil. I/47 a s podnětem ke změně územního plánu města týkající se změny trasy propojení komunikace 

sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny. Dle doporučení výboru proběhla jednání dotčených stran - firem 

Visimpex a.s., Sonot a.s., Emos spol. s r.o. se zástupci města Přerov. Firma Visimpex nechala vyhotovit 

studii rozšíření stávajícího areálu společnosti severním směrem na pozemcích bývalého Výstaviště vč. 

nového vedení místní komunikace.

Rozvojovou studii na jednání představil p. Valter, ředitel areálu Visimpex a.s. Studie navrhuje využít 

území pro firemní účely ke skladování, vzorkové prodejně, výzkumu. Areál bude volně přístupný 

veřejnosti, která zde najde restaurační zařízení, sportovní zařízení, odpočinkově-relaxační místo, 

zpevněné plochy pro kulturně-společenské akce a kapacitní parkoviště. Mění se trasa propojovací 

komunikace z ul. Kopaniny na sil. I/47. 

Dle p. Kubíka, zástupce oddělení územního plánu magistrátu, je třeba na základě studie změnit 

využití ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy dopravních zařízení 

(DP) na využití plochy jako plochy smíšené občanského vybavení a výroby (VS) a změnit územní plán 

kvůli změně trasy místní obslužné komunikace, která je v územním plánu města vymezena jako 

veřejně prospěšná stavba. 

Výbor doporučil ZM rozhodnout o pořízení změny ÚPm Přerova týkající se změny trasování 

propojovací komunikace a změny funkčního využití ploch územního plánu a rovněž doporučil schválit 

rozpočtové opatření na financování pořízení zhotovení dokumentace předmětné změny ÚPm Přerov

v předpokládaných nákladech do stotisíc korun – viz přesné znění usnesení č. VPRID/21/03/2016.
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3. Kanalizace Čekyně, Penčice - zadávací podmínky k veřejné zakázce
Zadávací podmínky VZ kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice prezentovali p. Strejček a p. Raba, zástupci 

odboru PRI.  Předmětem VZ bude vypracování PD ve stupni DÚR, DSP vč. inženýrské činnosti a vydání 

pravomocného stavebního povolení. Podmínkou zpracování PD je soulad s požadavky dotačního 

titulu OPŽP. Krátké termíny dílčího plnění souvisí s podmínkami dotace. Od toho se odvíjí i speciální 

požadavky na řešitelský tým, počet specialistů i požadavky na prokázání technických kvalifikačních 

předpokladů např. prokázání vypracování PD pro stavby v realizačních nákladech min. 50 mil. Kč bez 

DPH. Přísná kritéria zakázky budou vykompenzována hodnocením nejnižší nabídkové ceny. Po 

zpracovateli PD bude vyžadována jistota, pojištění odpovědnosti za škody způsobené projektovou 

činností s vysokým limitem plnění.

Pozn. v průběhu projednání bodu 3 jednání opustil p. Šimeček, počet členů se snížil na 6, výbor zůstal 

usnášeníschopný.

Kanalizace v m.č. Lýsky bude řešena samostatnou zakázkou. 

Výbor odsouhlasil zadávací podmínky VZ na zpracování PD a jmenoval pí Valérii Švestkovou - členem 

a p. Petra Hermélyho - náhradníkem do komise pro hodnocení veřejné zakázky – viz usnesení 

č. VPRID/21/04/2016.

4. Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 

komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač, stanoviště na tříděný a komunální odpad 

v ul. Svépomoc I – veřejná zakázka

Obchodní podmínky a zadávací dokumentaci představili p. Strejček a p. Raba, zástupci odboru PRI.

VZ sestává z 3 různých staveb, rozdělených na 2 části – rekonstrukce vnitrobloku (část 1) a 

kontejnerová stanoviště v Žeravicích a v ul. Svépomoc I (část 2). Podmínky zakázky umožní využití 

subdodavatelů mimo stavby stavebního objektu komunikace a zpevněné plochy u části 1, kde budou 

subdodavatelé výslovně zakázáni. Po dodavateli části 1 bude požadováno disponovat speciálními 

stavebními stroji. Podmínkou části 1 bude vyšší jistota, pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

projektovou činností s vyšším limitem plnění. Obě části VZ budou hodnoceny kritériem nejnižší 

nabídkové ceny.

U stavby kontejnerových stání v ul. Svépomoc I se výbor zajímal o soulad návrhu umístění 

kontejnerového stanoviště s hygienickými normami. Dle zástupců odboru PRI je veřejná zakázka 

odborem PRI pouze administrována, PD nechal zpracovat odbor MAJ, jehož zástupci nebyli na 

jednání výboru přítomni.

Výbor odsouhlasil zadávací dokumentaci a obchodní podmínky VZ a jmenoval p. Ondřeje Sváka -

členem a p. Jaroslava Kazdu - náhradníkem do komise pro hodnocení veřejné zakázky – viz usnesení 

č. VPRID/21/05/2016.

5. Dopravní značení v ul. Ztracená + ul. U Hřbitova – doplnění žádosti o stanovení místní 

úpravy provozu na místních komunikacích

Odbor MAJ nechal zpracovat na základě podnětu od VPRID situaci dopravního značení v ul. Ztracená 

+ ul. U Hřbitova. Situaci zakreslila firma SEKNE, následně bylo zažádáno o stanovení místní úpravy, ale 

ze strany ESŽ (odboru Evidenční správní služby) bylo přerušeno řízení a vydána výzva k doplnění 

žádosti.
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Výbor doporučil doplnit jednotlivé body výzvy vydané dne 12.05.2016 oddělením dopravně správních 

agend takto:

 bod 1 – žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích odůvodnit 

zvýšením bezpečnosti, plynulosti a průjezdnosti křižovatkou,

 bod 2 – údaje o šířkách řadících pruhů v ul. U Hřbitova doplní zpracovatel, firma SEKNE

 bod 3 – při zpracování situace dopravního značení se neuvažovalo s rozšířením v obloucích 

v ul. Ztracené i v ul. U Hřbitova, z důvodu vlastnických vztahů ke stavbou dotčeným 

pozemkům a exekucím vlastníků dotčených pozemků. Získání pozemků zatížených exekucí do 

vlastnictví města je nereálné.

 bod 4 – dopravní značení navržené v ul. Ztracená doplní zpracovatel situace, firma SEKNE, ve 

spolupráci s p. Svákem obalové křivky při odbočování ze silnice I/55,

 bod 5 a 6 týkající se požadavku na komplexní úpravu dopravního značení v prostoru celé 

křižovatky, jakož i doporučení úpravy přechodu pro chodce na ul. U Hřbitova dle stávajících 

platných norem – Současný stav neřízené úrovňové křižovatky s určením přednosti v jízdě 

stávajícím dopravním značením nebude dotčen. Vzhledem k šířkovému uspořádání vedlejší 

místní komunikace na ulici Ztracená, respektive na ulici U Hřbitova, a vzhledem k velmi 

vysoké intenzitě dopravy ve špičkových hodinách se vozidla při odbočení z ulic Ztracená a 

U Hřbitova směrem na hlavní komunikaci automaticky řadí vedle sebe do dvou jízdních pruhů 

(jízda vpravo, jízda rovně a vlevo). Smyslem žádosti města je vzhledem k zajištění bezpečnosti 

a plynulosti provozu křižovatce zvýraznit stávající přirozený systém řazení vozidel na 

křižovatce, tzn. pouze doplnit vodorovné dopravní značení pro rozdělení stávajícího širokého 

společného jízdního pruhu na vjezdu z obou vedlejších komunikací. 

Doplnění vodorovného dopravního značení na křižovatce je navrženo na základě metodiky 

Ministerstva dopravy (Centrum dopravního výzkumu), viz dokument "Výzkum efektivity 

vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-inženýrských 

parametrů - Příloha 1.C: Metodika popisující postup pro úpravu křižovatek" a je plně 

v souladu s ČSN. 

(https://www.cdv.cz/file/metodika-popisujici-postup-pro-upravu-krizovatek/)

6. Různé

6.1.Odstranění nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění soch – informace o vyjádření 

výboru k zadávací dokumentaci a obchodním podmínkám

Z důvodu časového nesouladu termínu zasedání VPRID a schůze Rady města, byl VPRID požádán o 

projednání zadávací dokumentace a obchodních podmínek VZ před termínem plánovaného zasedání. 

Ve dnech 16.-17.05.2016 byli členové VPRID vyzváni formou elektronické komunikace k zaslání 

vyjádření k veřejné zakázce Odstranění části stavby požární nádrže u restaurace Haná v Přerově a 

přemístění sochařských fragmentů. Z 9 členů VPRID s předloženými podklady k veřejné zakázky 

souhlasilo 9 členů, z toho 4 navrhli doplnění – viz přiložená tabulka. Hlasovali všichni členové, nikdo 

se nezdržel.

Návrhy k doplnění:

- zavést ještě jedeno hodnotící kritérium doba plnění s vahou např. 10%. Návrh vychází 

z požadovaného termínu dokončení plnění do 60 dní (v zadávacích podmínkách) a návrhu SoD , kde 

je prostor na reálnou dobu plnění. Hodnotící kritérium je zároveň navrženo v souvislosti s termínem 

přemístění soch před otevřením prezentace archeologických nálezů.
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- posílit smlouvu o ujednání zabezpečující dostatečnou ochranu před poškozením sochařského díla a 

sankci za jeho případné poškození.

- zvážit nainstalování kamerového systému z důvodu poškození díla (soch)

Výbor svým hlasováním odsouhlasil zadávací dokumentaci a SoD uvedené veřejné zakázky, ke kterým 

vyjádřili svůj souhlas všichni členové korespondenční formou, a za člena hodnotící komise navrhli 

Ing. Jiřího Drašku a jeho náhradníkem p. Ladislava Mlčáka.

6.2. Využití ploch FKK pro parkování

Z návrhu p. Dostála bude na příštím zasedání VPRID znovu otevřena otázka ploch společnosti FKK pro 

parkování.

6.3.Zklidňování dopravy – zkušenosti ze zahraničí

P. Zlámal z odboru ROZ zprostředkoval některá zajímavá řešení dopravy i tvorby veřejného 

prostranství ze zahraničních měst Ansbach a Freigurg, která navštívil v rámci exkurze k plánování 

udržitelné dopravy.

21. zasedání bylo ukončeno v 19:20h. Termín příštího zasedání výboru 27.06.2016 v 15 h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 27.05.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

……………………...v.r…………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Přílohy:

Příloha – usnesení, Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 21

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 23.05.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/21/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 21. zasedání VPRID, doplněným o bod VZ „Rekonstrukce komunikací ve 
vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. 
Lapač, stanoviště na tříděný a komunální odpad v ul. Svépomoc I a o bod 6.3. plochy FKK.
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/21/02/2016 Lokalita u hvězdárny – návrh řešení dopravní a technické 

infrastruktury

1. VPRID souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka pozemku s umístěním stavby - dopravního 

napojení 3m komunikace na sil. II/150 (SO  101.3), a to pro účely územního řízení.

Hlasování: Pro 5/ Proti 1/ Zdržel se  1 - usnesení přijato 

2. VPRID doporučuje v případě realizace dle předložené varianty uzavřít smlouvu o právu 

provést stavbu pouze za podmínky dobudování chodníku u páteřní komunikace intravilánu 

a za podmínky rozšíření příjezdové napojovací komunikace na 6 m.

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/21/03/2016 Propojovací komunikace sil. I/47 – sil. III/4724 ul. Kopaniny – změna 

trasování

1. VPRID doporučuje ZM rozhodnout o pořízení změny ÚPm Přerova ve smyslu změny
části trasy navrhované místní komunikace v souvislosti s možností jejího možného 
napojení na sil. I/47 (v další části pak upřesnění trasy podle studie), změny využití 
ploch polyfunkční komplexy vybavenosti (OP) o rozloze cca 4,8 ha a plochy 
dopravních zařízení (DP) na využití plochy jako smíšené plochy občanského vybavení 
a výroby (VS) podle předloženého schématu.

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

2. VPRID doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření za účelem úhrady zhotovení 
dokumentace předmětné změny ÚPm Přerov (předpoklad do 100 tis. Kč).

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

VPRID/21/04/2016 Kanalizace Čekyně, Penčice - zadávací podmínky k veřejné zakázce
na zpracování PD

1. VPRID souhlasí se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice“ na zpracování PD,

2. VPRID jmenuje pí Valérii Švestkovou - členem a p. Petra Hermélyho - náhradníkem do 

komise pro hodnocení veřejné zakázky.

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/21/05/2016 Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, 
stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. 
Lapač, stanoviště na tříděný a komunální odpad v ul. Svépomoc I –
veřejná zakázka

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky
Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný 
komunální odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač, stanoviště na tříděný a komunální odpad v 
ul. Svépomoc I – veřejná zakázka,

2. VPRID jmenuje p. Ondřeje Sváka - členem a p. Jaroslava Kazdu - náhradníkem do komise 
hodnocení veřejné zakázky.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
____________________________________________________________________________
VPRID/21/06/2016 Dopravní značení v ul. Ztracená + ul. U Hřbitova – doplnění žádosti o 

stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
VPRID doporučuje doplnit žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ul. 

Ztracená, U Hřbitova v Přerově dle bodů uvedených v zápisu z jednání.

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

__________________________________________________________________________________

VPRID/21/07/2016 Odstranění nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění soch –
informace o vyjádření výboru k zadávací dokumentaci a obchodním 
podmínkám

1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 

„odstranění nádrže u restaurace Haná v Přerově a přemístění soch“, o které hlasovali 

členové výboru ve dnech 16.-17.05.2016 per rollam. Připomínky jsou přílohou zápisu.

2. VPRID jmenuje p. Ing. Jiřího Drašku - členem a p. Ladislava Mlčáka - náhradníkem do 

komise hodnocení veřejné zakázky.

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

_____________________________________________________________________________

………………….....v.r.........………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 23.05.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka, dopravní značení

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP - dokumentace pro stavební povolení

MK – místní komunikace

m.č. – místní část

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

OPŽP – operační program životní prostředí

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

SoD – smlouva o dílo

SŽDC – Správa železničních dopravní cest

TSMPr – Technické služby města Přerova

ÚP/ÚPm Přerova – územní plán

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZM – zastupitelstvo města


