
Zápis z 24. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 19.08.2016 v 14:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ, Bratrská 34, Přerov

Přítomni: Ing. Draška Jiří, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, Švestková Valéria, 

Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Dostál Marek, Ing. arch. Horký Jan, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA

Program:

1. Návrh dopravních staveb na r. 2017, 2018

2. Různé – Plán udržitelné mobility - Nominace členů VPRID do pracovních skupin

Výboru byl v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný, 4 členové byli omluveni.

1. Návrh dopravních staveb na r. 2017, 2018

Odbor přípravy projektů a investic připravuje ve věci nového návrhu dopravních staveb na r. 2017  

předlohu do 51. RM dne 24.08.2016. Plán navržený VPRID bude do předlohy vložen mezi stanoviska

odborů, komisí a výborů.

Návrh výboru vzešel z přehledu projekčně připravených akcí, soupisu chodníků v havarijním stavu, 

návrhu  odboru MAJ, TSMPr a z vlastní zkušenosti. 

Výbor vybral k realizaci vnitrobloky, parkoviště, chodníky, komunikace, cyklostezky a veřejné 

osvětlení dle tabulky, která je součástí usnesení.  Nezrealizované akce by se měly stát prioritními

v následujícím roce.

Vzhledem k neutěšenému stavu většiny městských komunikací výbor doporučil v letech 2017 a 2018 

zvýšit rozpočet dopravních staveb na 30 mil. Kč ročně.

2. Plán udržitelné mobility - Nominace členů VPRID do pracovních skupin

Výbor byl požádán o jmenování 2 členů výboru do pracovních skupin zřízených pro zpracování Plánu

udržitelné mobility. V současné době probíhá zpracování analytické části. Pracovní skupiny se sejdou 

2-3x, z toho poprvé v listopadu, poté v lednu.

Za výbor bude v pracovní skupině individuální doprava vč. statické obsazen p. Ondřej Svák a 

v pracovní skupině cyklistická a pěší doprava  p. Jaroslav Kazda.

Výbor byl ukončen v 15:35 h. Příští zasedání se uskuteční dne 05.09.2016 v 15 h.

V Přerově dne 22.08.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

……………………...…………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Příloha – usnesení, prezenční listina



Usnesení č. 24

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 19.08.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________

VPRID/24/01/2016 Návrh dopravních staveb

1. VPRID doporučuje realizaci v r. 2017, popřípadě v r. 2018 akce:

Akce k realizaci v r.2017:

mil. Kč

Odhad nákladů vč. DPH (bez rekonstrukce VO) 35,4

1 Vnitrobloky a parkoviště 14,9

Přerov – vnitroblok Kainarova 5,5

Výstavba parkoviště na ulici U Hřbitova v Přerově 1,4

Přerov - Klivarova – vnitroblok  2

Předmostí – nákup plochy pro parkoviště od společnosti FKK a zpřístupnění 6

2 Chodníky 2,7

Tř. 17.listopadu – oboustranně 0,7

Dvořákova  (levá strana od ul. Vsadsko po nemocnici), pokud se jedná o litý asfalt 0,7

Kopaniny – stavební úpravy chodníku před zdravotním střediskem v Přerově – ulice U 
Výstaviště 1,3

3 Komunikace a cyklostezky 17,8

Henčlov, ul. Nová a Martinská 2,3

Lověšice, ul. U Parku 4

Čechova – pouze v rámci údržby dle návrhu TSMPr, frézováním 3,2

Jaselská – pouze v rámci údržby dle návrhu TSMPr, frézováním  1,3

Svépomoc I – pouze v rámci údržby, frézováním 3

Nám. Svobody (úsek od ul. Čechovy po Jungmannovu) 2

Pod Hvězdárnou 1-6 + Želatovská  32-38  2

4 Jiná infrastruktura – dle návrhu TSMPr

VO na ulici Bratrská – úsek od magistrátu po ulici Velké Novosady – nutná výměna 
podzemních kabelových tras (nefunkční), stožárů a svítidel. Nutnost zpracování projektu 
pro stavební řízení.

VO na ulici Čapka Drahlovského - úsek od ulice Bratrská po ulici Komenského – nutná 
výměna podzemních kabelových tras (nefunkční) a stožárů. Nutnost zpracování projektu 
pro stavební řízení.



VO na ulici Riedlova - nutná výměna podzemních kabelových tras (nefunkční) a stožárů. 
Nutnost zpracování projektu pro stavební řízení.

V případě, že nedojde k realizaci k některé z těchto akcí, VPRID doporučuje přesun akce do r. 2018 

s vyšší prioritou.

Akce k realizaci v r.2018:

Chodník vč. cyklostezky Velká Dlážka – oboustranně

Pod Valy – Kozlovská – řešit komplexně s novým přechodem u křižovatky Kozlovská-
Šrobárova-Pod Valy 1,9

Opravy havarijních chodníků dle návrhu odboru MAJ k realizaci v r. 2018, připravit v r. 2017.

2. VPRID doporučuje zvýšení rozpočtu na dopravní stavby v letech 2017 a 2018 z 10 mil. Kč 

na 30 mil. Kč ročně

Hlasování: Pro 5/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

VPRID/24/02/2016 Nominace členů VPRID do pracovních skupin Plánu udržitelné mobility

1. VPRID jmenuje do pracovní skupiny individuální doprava vč. statické v rámci zpracovávaného 

Plánu udržitelného mobility p. Ing. Ondřeje Sváka,

2. VPRID jmenuje do pracovní skupiny cyklistická a pěší doprava v rámci zpracovávaného Plánu 

udržitelného mobility p. Ing. Jaroslava Kazdu.

Hlasování: Pro 5/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato

__________________________________________________________________________________

…………………............………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 19.08.2016


