
1

Zápis z 22. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 27.06.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti obchodního oddělení společnosti Pivovar 

ZUBR a.s., Komenského 35, Přerov

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

Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník)

Omluveni: Mlčák Ladislav

Hosté: Valachová Naděžda

Program:

1. Exkurze podniku............................................................................................................................ 1

2. Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – návrh na spolufinancování............................... 1

3. Pozemky FKK v Předmostí ............................................................................................................. 2

4. Zjednosměrnění ul. Seifertova, Přerov ......................................................................................... 2

5. Přechod pro chodce ul. Kozlovská, Přerov.................................................................................... 3

6. Parkování Slaměníkova ................................................................................................................. 3

7. Různé............................................................................................................................................. 3

7.1. VZ Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice ........................................... 3

7.2. Betonové lavičky na Tyršově mostě.............................................................................................. 4

7.3. Parkování kol u nádraží ................................................................................................................. 4

7.4. Kontejnerová stání v ul. Velká Dlážka ........................................................................................... 4

7.5. Protihlukové stěny ........................................................................................................................ 4

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

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15 h, výbor byl
v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání odhlasovali. 

1. Exkurze podniku

Na začátku výboru se uskutečnila prohlídka závodu společnosti Pivovar ZUBR. 

2. Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – návrh na spolufinancování

V 06/2016 obdrželo statutární město Přerov od Ředitelství silnic a dálnic ČR dopis s návrhem na 

spolufinancování stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa. Jedná se o některé stavební a 

inženýrské objekty, které přímo nesouvisí se samotnou stavbou a jsou připravovány na základě 

požadavku statutárního města Přerova, které bude jejich investorem. ŘSD ČR, správa Olomouc 

v dopise žádá o schválení spolufinancování následujících objektů: úprava křižovatky ulic Nádražní a 
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Kramářova, komunikace pro pěší a cyklisty, ochrana podzemního kabelového vedení NN v km 0,515, 

světelná signalizační zařízení, technická rekultivace, oplocení průmyslových areálů. Termín realizace 

stavby investor ŘSD ČR předpokládá v letech 2018 – 2021. Výše spolufinancování je vyčíslena na 

předpokládanou výši 22,161 mil. Kč vč. DPH. 

P. Hermély poznamenal, že předpokládaný termín dokončení průpichu bude následovat až po 

termínu předpokládaného dokončení D1 (obchvatu)a vyjádřil obavu ze zbytečnost realizace průpichu.

Pan Gala shrnul historii přípravy průpichu zajišťované městem. PD a práva a povinnosti byly předány 

ŘSD ČR, investorovi stavby. V současnosti jsou vykupovány dotčené pozemky, u pozemků některých 

soukromých subjektů se provádí znalecké posudky. Stavba průpichu leží ve stavební uzávěře. 

Samotný průpich tvoří s dalšími připravovanými stavbami soubor důležitých dopravních staveb, jako 

MÚK Předmostí, okružní křižovatka na ul. Polní a Dluhonské, také na okružní křižovatku u pekárny a 

Mádrův podjezd.

Výbor doporučil ZM schválit spolufinancování průpichu – přesné znění usnesení viz příloha, usnesení 

č.  VPRID/22/02/2016.

3. Pozemky FKK v Předmostí
Z podnětu p. Dostála bylo zařazeno projednání nabídky společnosti FKK na úplatný převod areálu 

bývalých stavebnin v Předmostí pro budoucí zřízení parkoviště. Areál je odvodněn. Součástí kupní 

ceny je i možnost zbourání stávající haly. Dle informací některých členů budou pravděpodobně 

vlastníci přilehlých rodinných domů požadovat ponechání přístupu z plánovaného parkoviště na své 

pozemky. Někteří vlastníci by měli zájem vybudovat na svém pozemku garáž. Společnost nabízí přijetí 

platby ve splátkách.

Výbor nabídku posoudil. Bude třeba vybudovat vjezd z ulice Pod Skalkou. Výbor doporučil ZM koupit 

areál vč. haly na pozemku p.č. st. 542, který není součástí nabídky a rovněž doporučil využít demolici 

hal v rámci nabídnuté kupní ceny – viz usnesení č. VPRID/22/03/2016.

4. Zjednosměrnění ul. Seifertova, Přerov

Občané ul. Seifertova i policie a Technické služby města Přerova opakovaně požadují vyřešit 

parkování a průjezd automobilů v ul. Seifertova. Šířkové parametry neumožňují, aby bylo vytvořeno

podélné parkování vodorovným dopravním značením. Zachování podélného parkování je možné

pouze změnou dopravního režimu, a to zjednosměrněním např. ve směru od Billy, od křižovatky 

s ul. Mikuláškovou. Do nově řešeného dopravního prostoru by se díky šířkovým parametrům 

neumístil cyklopruh pro jízdu cyklistů v prostisměru. Cyklisté by mohli být po rekonstrukci chodníku 

vedeni po stávajícím chodníku.  

Ke zjednosměrnění ulice Seifertova se vyjádřila společnost VISIMPEX a.s., která souhlasí pouze se 

zjednosměrněním části ulice, a to od Billy po vjezd do areálu VISIMPEX. Zbylá část ulice ke křižovatce 

s ul. U Výstaviště by dle návrhu společnosti měla zůstat obousměrná.

Výbor zhodnotil možnosti řešení dopravy v území. V případě částečného zjednosměrnění ulice ve 

směru od Billy po VISIMPEX by muselo být vybudováno obratiště. Z tohoto důvodu výbor 

doporučil zjednosměrnění ul. Seifertova v Přerově v opačném směru, a to od ul. U Výstaviště po 

křižovatku ul. Seifertova s ul. Mikuláškova. Cyklistům by dle výboru mělo být umožněna jízda po 

chodníku – viz usnesení č. VPRID/22/04/2016.
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5. Přechod pro chodce ul. Kozlovská, Přerov

Odbor správy majetku a komunálních služeb obdržel podněty rezidentů lokality ul. Kozlovská, Pod 

Valy k doplnění přechodu pro chodce na křižovatce ul. Kozlovská - Pod Valy – Šrobárova. Lokalita se 

vyznačuje zvýšeným průjezdem automobilů a to i v době mimo dopravní uzavírky. Stávající přechod 

pro chodce k obchodu Albert, na ul. Kozlovská, má nevyhovující délku (11m) a hrozí nebezpečí 

přehlédnutí chodců. Další přechod pro chodce je umístěn od stávajícího přechodu u Albertu až 

u lávky k loděnici, tj. ve vzdálenosti 368 m. Obyvatelé lokality požádali o doplnění dalšího přechodu 

na ul. pod Valy. 

Nejužší místo pro navržení nového přechodu je na ul. Pod Valy, v prostoru křižovatky ul. Kozlovská –

Pod Valy – Šrobárova. Rovněž by bylo třeba dořešit navazující chodník v ul. Šrobárova pro přecházení 

chodců k supermarketu Albert.

Dle diskuse členů výboru, by se přechod na ul. Pod Valy mohl navrhnout jako vyvýšený, protože jeho 

umístění by bylo na začátku zóny 30. Rovněž by mohl být doplněn přechod na ul. Kozlovská směrem 

ke kabelové televizi. Tato křižovatka by měla být dořešena i z ulice Šrobárova, u napojení 

supermarketu Albert z hlediska bezpečného přecházení chodců. Výbor doporučil vypracování

technické pomoci, která navrhne variantně dopravní opatření pro bezpečné přecházení chodců 

v lokalitě ul. Kozlovská ul. Šrobárova, ul. Pod Valy vč. případné úpravy křižovatky, navazujících 

chodníků. Součástí technické pomoci by měl být odhad nákladů – viz usnesení č. VPRID/22/05/2016.

6. Parkování Slaměníkova

Na 14.zasedání se VPRID dne 10.11.2015 zabýval parkováním v lokalitě Slaměníkova a Vaňkova s tím, 

že výbor mj. nedoporučil částečné stání na chodníku. Následně odbor MAJ zažádal projekční 

společnost SHB o vyjádření k umožnění částečného parkování na chodníku a také o změření 

únosnosti pomocí lehké dynamické desky. Posudek únosnosti chodníkového lože vyhodnotil 

únosnost konstrukce vyjádřené rázovým modulem deformace jako těžce definovatelnou z důvodu 

vysokého rozptylu naměřených hodnot. Dle závěru posudku navrhované technické řešení není 

vhodné bez provedení homogenizace únosnosti vrstvy ŠP a použití vhodné dlažby.

Výbor vzal vyjádření a výsledky posudku na vědomí a doporučil vypracování studie řešení parkování a 

parkovací politiky lokality vymezené ulicemi Dvořákova, Kabelíkova, Bohumila Němce a 

gen. Janouška ve spolupráci se společnostmi Meopta a Gambro – viz usnesení č. VPRID/22/06/2015.

7. Různé

7.1.VZ Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice

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

projednání zadávací dokumentace a obchodních podmínek VZ „Stavební úprava chodníku a zastávky 

BUS ul. Na Návsi, Žeravice“ před termínem plánovaného zasedání. Ve dnech 06.-08.06.2016 byli 

členové VPRID vyzváni formou elektronické komunikace k zaslání vyjádření k veřejné zakázce. Z 9 

členů VPRID s předloženými podklady k veřejné zakázky souhlasilo 9 členů, všichni bez připomínek. 

Hlasovali všichni členové, nikdo se nezdržel.
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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. Ondřeje Sváka a jeho náhradníkem p. Marka Dostála.

7.2.Betonové lavičky na Tyršově mostě

Pan předseda předložil podnět k opravě laviček umístěných na Tyršově mostě. Lavičky jsou vyrobeny 

z plastického betonu a jsou značně popraskané. Výbor doporučuje vyřešit opravu laviček v rámci 

záručních lhůt, případně je opravit na vlastní náklady – přesné znění usnesení viz usnesení 

č. VPRID/22/08/2016.

Podnět zašle organizační pracovnice k řešení odboru MAJ.

7.3.Parkování kol u nádraží

Výbor se zabýval umístěním cyklostojanů u nádražní budovy v ul. Husově. Členové zkonstatovali, že 

stojany jsou umístěny ve větší vzdálenosti od vchodu budovy a to pouze na levé straně, blíže 

k autobusovému nádraží. Navrhli proto doplnit nebo část stojanů přemístit do prostoru pravé strany 

od vchodu do budovy, v blízkosti vstupu do infocentra. Pan Horký přednese návrh výboru na schůzi 

Rady města. K projednávanému bodu nebylo přijato usnesení výboru.

7.4.Kontejnerová stání v ul. Velká Dlážka

V návaznosti na VZ „stanoviště na tříděný a komunální odpad v ul. Svépomoc I“ projednávanou na 

minulém zasedání výboru pan Kazda informoval členy o svém dotazu na Krajskou hygienickou stanici 

(KHS) ohledně normy na umístění kontejnerů od obytných budov. Žádná taková norma vydána není. 

K projednávanému bodu nebylo přijato usnesení výboru.

7.5.Protihlukové stěny

V bodu Různé p. Draška informoval výbor o významných změnách v přípravě stavby rekonstrukce ŽST 

Přerov. V rámci rekonstrukce budou z prostředků SŽDC realizovány protihlukové stěny a cyklopodjezd 

u Lidlu. Zřízení železniční zastávky bylo zamítnuto.

Úkolem všech členů je připravit si na příští zasedání seznam zrealizovaných i rozestavěných staveb na 

území města, které by chtěli členové VPRID navštívit. Následně bude s odborem PRI dohodnut termín 

prohlídky.

22. zasedání bylo ukončeno v 19:00. Příští zasedání výboru proběhne dne 15.08.2016 v 15 h. Místo 
konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 28.06.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………v.r…………………

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Přílohy:

Příloha – usnesení, Prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 22

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 27.06.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/22/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 22. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/22/02/2016 Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – návrh na 

spolufinancování

VPRID doporučuje ZM schválit spolufinancování akce Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa

vyjmenovaných stavebních objektů v předpokládané výši 18 314 865,- Kč bez DPH s předpokládanou

realizací v letech 2018-2021.

Hlasování: Pro 6/ Proti 0 / Zdržel se 2 - usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/22/03/2016 Pozemky FKK v Předmostí

1. VPRID doporučuje ZM realizovat úplatný převod části pozemku p.č. 239/7,
pozemku p.č. st. 541 i pozemku p.č. st. 542 (hala) v k.ú. Předmostí do majetku 
města. 

2. VPRID doporučuje odstranění skladovací haly na pozemku p.č. st. 541 a zřízení 
věcného břemene ve prospěch města na stávající příjezdové komunikaci v rámci 
kupní ceny dle nabídky společnosti FKK spol. s r.o. ze dne 12.4.2016. Do kupních 
podmínek VPRID doporučuje doplnit i odstranění haly na pozemku p.č. st. 542 
v k.ú. Předmostí na náklady společnosti FKK.

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________
VPRID/22/04/2016 Zjednosměrnění ul. Seifertova, Přerov

1. VPRID doporučuje zjednosměrnění ul. Seifertova v Přerově ve směru od ul. U Výstaviště po 

křižovatku ul. Seifertova s ul. Mikuláškova.

2. Doporučuje v území definovaném ulicemi Seifertova, U Výstaviště a Kopaniny umožnit jízdu 

cyklistů po chodníku, např. stezkou pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů.

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/22/05/2016 Přechod pro chodce ul. Kozlovská, Přerov
VPRID doporučuje zpracování technické pomoci, která variantně navrhne dopravní opatření pro 

bezpečné přecházení chodců v lokalitě ul. Kozlovská ul. Šrobárova, ul. Pod Valy vč. případné úpravy 

křižovatky a navazujících chodníků. Součástí technické pomoci by měl být odhad nákladů.

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

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
VPRID/22/06/2016 Parkování Slaměníkova

1. VPRID bere na vědomí informace o vyjádření projekční společnosti SHB , a.s., k návrhu 

parkování částečným stáním na chodnících a informace o posudku únosnosti chodníkového 

lože vypracovaným společností PavEx Consulting, s.r.o.

2. VPRID doporučuje vypracování studie řešení parkování a parkovací politiky lokality vymezené 

ulicemi Dvořákova, Kabelíkova, Bohumila Němce a gen. Janouška ve spolupráci se 

společnostmi Meopta a Gambro.

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

__________________________________________________________________________________

VPRID/22/07/2016 VZ Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice 
1. VPRID souhlasí se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami veřejné zakázky 

„Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice“, o které hlasovali 

členové výboru ve dnech 06.-08.2016 per rollam. 

2. VPRID jmenuje p. Ing. Ondřeje Sváka - členem a p. Marka Dostála - náhradníkem do komise 

hodnocení veřejné zakázky.

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

_____________________________________________________________________________

VPRID/22/08/2016 Lavičky na Tyršově mostě

VPRID konstatuje, že technický stav laviček na Tyršově mostě neodpovídá době užívání (praskliny a 

odpadávající plastbeton) a doporučuje využít možnost reklamace, případně řešit opravu.

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

__________________________________________________________________________________

………………v.r. …………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 27.06.2016
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Seznam zkratek:

m.č. – místní část

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

RM – Rada města

SoD – smlouva o dílo

SŽDC – Správa železničních dopravní cest

TSMPr – Technické služby města Přerova

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VZ – veřejná zakázka

ZM – zastupitelstvo města


