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Zápis z 25. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 05.09.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, 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, Valachová Naděžda, 

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: -

Hosté: Košutek Pavel, Ing. Dohnal Miloslav, Šikulová Irena, Ing. Pavel Gala, Ing. Ivana Pinkasová, 

Mgr. Strejček Jan, 

Program:

1. Aktualizace pasportu komunikací ................................................................................................. 1

2. Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská......................................................................... 2

3. Přehled projektů s dotacemi realizovaných v posledních cca 3 letech......................................... 2

4. Využití Strojaře.............................................................................................................................. 3

5. Různé............................................................................................................................................. 3

5.1. Zřízení odboru dopravy ................................................................................................................. 3

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

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 5

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15:15 h, výbor byl
na začátku jednání v počtu 9 přítomných členů usnášeníschopný. Program byl odhlasován. 

1. Aktualizace pasportu komunikací

P. Dohnal s paní Šikulovou sdělili, jak probíhá aktualizace pasportu/katalogu komunikací. Je 
zpracován katalog poruch, kde jsou slovně i obrazově popsány jednotlivé druhy poruch
ohodnocených stupni 1 – 5. V terénu se stav vyhodnocuje dle katalogu poruch a digitálně se 
zaznamenává vč. fotodokumentace pomocí tabletu. Odbor MAJ dojednává úzkou spolupráci
s TSMPr, tak, aby se do databáze zaznamenávaly zjištěné, odstraněné závady na komunikacích a 
chodnících, ale i zeleň, VO a odpadové nádoby. Tím by měla být zajištěna neustálá aktualizace.

Hodnocení v terénu bude probíhat několik měsíců. Následně bude z komunikací hodnocených  
stupněm 4-5 sestaven plán dopravních staveb (= plánu oprav komunikací). Výběr komunikací odbor 
MAJ sestavuje dle priorit, dle technického stavu, dle finančních možností, dle okruhu uživatelů i podle 
plánovaných oprav sítí. P. Svák navrhoval zařazovat mezi opravy rovněž komunikace ze 3. kategorie. 
Záměrem odboru MAJ je provedení oprav komunikací obrusem vrchní vrstvy a položením 
asfaltobetonové vrstvy nové všude tam, kde to technický stav umožní.

Obecným problémem jsou nedostatečně zapravené komunikace po opravách a rekonstrukcích sítí. 
Odbor MAJ připravil nové podmínky zapravování výkopů, průběžných kontrol, dokladování únosnosti 
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podkladových vrstev, podmínky zpět převzetí komunikací do správcovství TSMPr. Nová pravidla jsou 
připomínkována.

VPRID vzal jednohlasně na vědomí postup aktualizace pasportu komunikací zpracovávaný odborem 
MAJ. Výbor žádá odbor majetku předložení informací o dalším postupu průběhu.

2. Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská

Na podkladě mimořádných prohlídek mostů na ul. Dluhonské přes tratě SŽDC Přerov-Česká Třebová, 
Přerov-Bohumín, provedených v červenci 2016, byl stavební stav nosné konstrukce vyhodnocen jako 
velmi špatný. Mosty vykazují další závady - trhající se svah, nedostatečná stabilita krajnice, 
nedostatečné šířkové poměry pro obousměrný provoz těžkých dopravy a pohyb chodců a cyklistů a 
rovněž nedostatečná výška nad elektrifikovanou železniční tratí. 

Odbor MAJ zadal zpracování geotechnického, dendrologického průzkumu a zaměření. Rovněž bude 
zpracována studie na koordinaci se stavbou okružní křižovatky na silnici II/436 (stavba „II/436, úprava 
křižovatky silnic, Dluhonská“). Na základě doporučení mimořádné prohlídky, připravuje odbor MAJ 
snížení zatížitelnosti mostů.

Po zpracování průzkumů město po schválení záměru ZM okamžitě zahájí zpracování dokumentace ve 
stupních DÚR, DPS, tak aby na konci roku 2017 mohla být zahájena realizace stavby. Stavební náklady 
jsou odhadnuty na cca 66 mil. Kč vč. DPH.

Výbor diskutoval o potřebnosti stavby, o zamezení provozu nákladních automobilů, čímž by se 
prodloužila životnost mostů, o potřebnosti dořešení převedení chodců a cyklistů. P. Dohnal 
poznamenal, že před 2 lety proběhla prohlídka, na základě které bylo vše v pořádku. V letošním roce 
začaly ujíždět náspy mostů, proto proběhla mimořádná prohlídka a jsou zadány průzkumy. Hlavním 
důvodem stavby nejsou nedostatečné šířkové poměry na mostě, nebezpečné situace, ale především 
stavební stav nosné konstrukce, který je prohlídkou ohodnocen stavem VI, jako velmi špatný. 

Vzhledem k připravované rekonstrukci žst. Přerov – 2.stavba i stavbě okružní křižovatky na ul. 
Dluhonské, je třeba stavby časově i technický zkoordinovat. Za tímto účelem bude zpracována studie. 

VPRID doporučil ZM schválit investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 
Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať. Zároveň VPRID doporučil 
zkoordinovat stavbu s rekonstrukcí žst. Přerov – 2. stavba, jejíž termín realizace se předpokládaná 
v roce 2018.

Pozn. O návrhu usnesení k tomuto bodu pro svou dočasnou nepřítomnost nehlasoval p. Draška.

3. Přehled projektů s dotacemi realizovaných v posledních cca 3 letech 
Odbor řízení projektů a investic (PRI) připravil přehled projektů zrealizovaných s pomocí dotace 

v posledních 3 letech. Stavby byly podpořeny především z SFDI, SFŽP, MMR, MK a Olomouckého 

kraje. Na měkké projekty byly poskytnuty dotace z Olomouckého kraje. Oproti minulým letům došlo 

k poklesu čerpání dotací, což je způsobeno novým programovacím obdobím 2014-2020 a vyhlášením 

prvních výzev k podání žádostí o dotace až na podzim 2015. V letošním roce město obdrželo dotaci 

na 10.etapu regenerace Předmostí. V současné době se posuzuje přidělení dotace na projekt 
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energetická opatření MD. Výbor vzal na vědomí přehled projektů s dotacemi realizovaných za 

poslední 3 roky. 

4. Využití Strojaře

Na základě nepřijatého podnětu p. zastupitele Passingera ke zpracování záměru využití Strojaře se 
výbor opětovně zabýval návrhem na využití budovy Strojaře. V březnu 2015 výbor přijal usnesení č. 
VPRID/06/09/2015 VPRID, kterým doporučil ZM usilovat o bezúplatný převod souboru nemovitých 
věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí, které tvoří vybavení ubytovacího areálu 
„hotel Strojař“, do vlastnictví statutárního města Přerova s hlavním využitím tohoto ubytovacího 
areálu pro různé formy bydlení ve veřejném zájmu.

V srpnu t.r. rada města zřídila projektový tým, který má připravit do orgánů města záměr, časový a 
věcný plán využití Strojaře. Podklady budou předloženy do orgánů města i výboru.

Vedoucí odboru řízení projektů a investic, paní Pinkasová, nastínila dotační možnosti. MMR
připravuje komunitní program na stavbu zařízení pro sociální bydlení. Podmínky dotace (max. 25 bytů 
na 1 objekt, 600 tis. Kč/1 bytovou jednotku, uživatelé s max. 1,5 násobkem životního minima, 
uživatelé nevlastnící žádnou nemovitost) jsou značně omezující. P. Hermély doporučil využít dotace 
z jiných výzev např. na vytvoření nových pracovních míst. Lze předpokládat využití pro 
handicapované, zázemí pro terénní služby, ambulantní a pobytové služby. Výbor na tomto zasedání 
doporučil využití Strojaře pro smíšené formy bydlení (seniorské, chráněné a startovací) vč. služeb. A 
to s ohledem na podmínky případných dotací.

Výbor bude informován výstupy projektového týmu. 

5. Různé

5.1.Zřízení odboru dopravy

Informace o zřízení odboru dopravy budou podány na příštím jednání. V současnosti je připravován 

materiál do rady města s novým návrhem zřízení odboru/oddělení dopravy.

25. zasedání bylo ukončeno v 17:30 h. 26. zasedání proběhne dne 03.10.2016 v 15h. Místo konání 
bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 06.09.2016

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

………………….…v.r..…………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

Příloha – usnesení, seznam zkratek, prezenční listina
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Příloha - usnesení

Usnesení č. 25

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 05.09.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/25/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 25. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 9/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/25/02/2016 Aktualizace pasportu komunikací

VPRID bere na vědomí postup aktualizace pasportu komunikací zpracovávaný odborem MAJ.

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/25/03/2016 Mosty přes tratě SŽDC v Přerově ul. Dluhonská

VPRID doporučuje ZM schválit investiční záměr na akci "Mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. 

Dluhonská" včetně bezpečného převedení pěších a cyklistů přes trať. Zároveň VPRID doporučuje 

zkoordinovat stavbu s rekonstrukcí žst. Přerov – 2. stavba (předpokládaná realizace 2018).

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 
(1 člen nehlasoval pro nepřítomnost)
_________________________________________________________________________________
VPRID/25/04/2016 Přehled projektů s dotacemi
VPRID bere na vědomí přehled projektů s dotacemi realizovaných za poslední 3 roky. 

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

_________________________________________________________________________________

VPRID/25/05/2016 Využití Strojaře
VPRID doporučuje využití Strojaře pro smíšené formy bydlení (seniorské, chráněné a startovací) vč. 

služeb. A to s ohledem na podmínky případných dotací.

Hlasování: Pro 9/ Proti 0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato
____________________________________________________________________________

………………….v.r......………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 05.09.2016
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Seznam zkratek:

DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP - dokumentace pro stavební povolení

MD – Městský dům Přerov

MK – Ministerstvo kultury

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP – Státní fond životního prostředí

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty

TSMPr – Technické služby města Přerova

VO – veřejné osvětlení

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ZM – zastupitelstvo města


