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Zápis z 26. zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)
konaného dne 03.10.2016 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, Švestková Valéria, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Šimeček Karel, Valachová Naděžda

Hosté: Peloušek Jiří

Program:

1. Pozemek u zimního stadionu p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov................................................................ 1

2. Wolkerova, Macharova – návrh na řešení rekonstrukce uličního prostoru ................................. 2

3. Čechova 43.................................................................................................................................... 2

4. Různé............................................................................................................................................. 2

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

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

Jednání výboru zahájil a vedl předseda výboru p. Hermély. Jednání bylo zahájeno v 15:10 h, výbor byl
na začátku jednání v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání
odhlasovali. Od 15:15 h se počet členů zvýšil na 7.

1. Pozemek u zimního stadionu p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov

Z podnětu p. J.P., pozvaného hosta, se výbor zabýval pozemkem p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov u zimního 

stadionu. Pozemek je v soukromém vlastnictví pana R. H. s předkupním právem pro město Přerov. 

V minulosti byl na pozemku provozován autobazar. Pozemek je veden v ZPF. V současné době je 

neudržovaný, zarostlý plevelem a náletovými rostlinami. Součástí pozemku je vyšlapaná stezka, která 

je využívána zahrádkáři. Pozemek je dotčen inženýrskými sítěmi – vodovodem a plynovodem. 

Pan P. požádal o projednání odkupu/ směny dotčeného pozemku. Pozemek by mohl být využit pro 

vybudování parkoviště pro návštěvníky hokejových utkání, kteří běžně parkují v širokém okolí vč. 

nezpevněné komunikace u zahrádek. Převodem pozemku by bylo umožněno vybudování 

vodovodních přípojek ke stávajícím zahrádkám, s čímž stávající majitel pozemku nesouhlasí. Rovněž 

by mohla být obnovena přístupová komunikace k zahrádkám, která je zahrazena na pozemku 

p.č. 5373/1 uměle vytvořeným valem. Výbor po diskusi doporučil zahájit s majitelem pozemku 

p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov jednání o převodu do vlastnictví města formou směny nebo jinou nefinanční 

kompenzací – přesné znění usnesení č. VPRID/26/02/2016, bod 1.

V rámci tohoto bodu byl diskutován spojovací chodník mezi ul. Alšovou a zimním stadionem. 

Chodník je umístěn mezi zahrádkami a oplocením sportovního areálu na pozemku p.č. 5307/466 ve 

vlastnictví Sportovního klubu Přerov. Sečení kolem chodníku a jeho údržba je povinností vlastníka, 

nikoliv města. Chodník využívají chodci i cyklisti kvůli rychlému přístupu k zimnímu stadionu, hřbitovu 
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nebo dále na Jižní čtvrť. Výbor svým usnesením doporučil projednat s SK Přerov možnosti 

bezúplatného převodu části pozemku p.č. 5307/466 (chodník mezi areálem SK a zahrádkami) s cílem 

vybudování komunikace pro smíšený provoz chodců a cyklistů - usnesení č. VPRID/26/02/2016, 

bod 2. 

2. Wolkerova, Macharova – návrh na řešení rekonstrukce uličního prostoru

Na základě podnětu občanů byl výbor požádán p. primátorem o návrh řešení stavu komunikací v ul. 

Wolkerova a Macharova. Obě komunikace jsou v původním stavu, dlážděné kamennou (žulovou) 

kostkou. Vykazují spoustu propadů a nerovností, komunikace se svažuje ze středu k okrajům, většina 

kamenných obrub je vyvrácená v důsledku parkování automobilů. Chodníky v ulici Wolkerova byly 

v minulém týdnu předlažďovány a opravovány TSMPr v rámci běžné údržby. 

Výbor obdržel v rámci podkladů dvě varianty možného řešení rekonstrukce uličního prostoru ul. 

Macharovy. Obě varianty byly navrženy v r. 2010, přičemž 2.varianta umožňovala částečné stání na 

chodníku podle požadavků rezidentů. Aktuální stav komunikací a chodníků dokladovaly fotografie 

pořízené před konáním výboru.

Během diskuse výbor zamítnul rekonstrukci po etapách (v 1.etapě opravit chodníky, následně 

komunikaci). Opravy chodníků by se dle výboru měly vyřešit v rámci údržby. Výbor svým usnesením 

č. VPRID/26/03/2016 doporučil provést okamžité posouzení technického stavu komunikace a 

zařazení do pasportu komunikací vytvářeném odborem MAJ. Dle výsledku posouzení VPRID doporučil 

zařadit rekonstrukci do investičních priorit města. Rekonstrukci ulic výbor provést v celých šířkách 

(chodníky i silnice). Při přípravě PD zvážit architektonické hledisko pro použití (i stávajících) žulových 

kostek na silnici. Opravy chodníků doporučil provést formou údržby (bez PD).

3. Čechova 43
Výbor zařadil stav a využití budovy Čechovy  43 do programu jednání jako reakci na žádost člena ZM 

p. Břetislava Passingera, aby VPRID vypracoval návrh na využití. Přestože tento úkol nebyl pro VPRID 

zastupitelstvem města přijat, výbor se touto otázkou zabýval. Smlouva o převodu nemovitosti do 

vlastnictví města je značně svazující a umožňuje pouze přebudování na knihovnu nebo pro potřeby 

veřejné správy. Aby byla pro objekt knihovny zajištěna požadovaná statika, min. 250 kg/m2, vyžádaly 

by si stavební úpravy nepřiměřené náklady. Na základě odhadovaných nákladů na rekonstrukci 

budovy pro účely knihovny, finančním možnostem města a neexistenci vhodného dotačního titulu, 

výbor rekonstrukci v diskusi nedoporučil.  Dále byly navrhovány demolice nebo prodej do 

soukromého vlastnictví. Aby bylo možné objekt ekonomicky zrekonstruovat nebo s ním naložit jiným 

způsobem, je nutné především vyjasnit a poté případně vyřešit převod vlastnictví pod budovou 

z ÚZSVM na město. VPRID doporučil, pro další řešení variant možného využití budovy Čechovy 43, 

projednat podmínky a možnosti nabytí pozemku pod budovou do vlastnictví města – usnesení 

č. VPRID/26/04/2016. 

4. Různé

Pí Lesáková informovala o rozhodnutí RM o zřízení oddělení dopravy pod odborem MAJ ke dni

1.1.2017. Na nové oddělení budou přesunuti vybraní pracovníci z oddělení správy ostatního majetku 

a komunálních služeb. Na vedoucího oddělení bude vypsáno výběrové řízení.
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Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

vyhlásil soutěž Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. Soutěží se v 5 kategoriích - stavby určené 

k bydlení a rekreaci, stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor, stavby dopravní, 

inženýrské a vodohospodářské, stavby technologické a pro průmysl a stavby v oblasti rekonstrukce a 

obnovy. Pan Draška navrhl přihlásit památník archeologických nálezů, cyklověž, případně Galerii 

Přerov.

P. Hermély informoval o novém dotačním titulu poskytovaném od letošního roku MMR na likvidaci a 

odstranění chátrajících budov. V případě Přerova by pro využití této dotace byla například vhodnou 

lokalitou Škodova ulice. Pro letošek bylo MMR alokováno 100 mil. Kč, vyčerpáno pouze cca 2/3 na 27 

projektů. Pro následující roky je plánována obdobná výše alokace.

S otevřením a provozem Galerie Přerov byla otevřena otázka bezpečnosti a přehlednosti  u spodního 

výjezdu/vjezdu na střešní parkoviště nákupní galerie. Tento podnět vzešel od p. M. Dostála.  

Zástupce vedení města (zřejmě příslušný p. náměstek) by měl vstoupit do jednání s vlastníkem

objektu a projednat s ním možnosti doplnění vhodného DZ - upozornění na chodce nebo DZ stůj, dej 

přednost v jízdě, apod.. 

Možný další postup  ve věci převodu pozemku p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov a projednání podmínek

nabytí pozemku pod budovou Čechova 43 do vlastnictví města předloží p. předseda výboru

vedoucímu odboru MAJ.

26. zasedání bylo ukončeno v 17:05. h.

27. zasedání proběhne dne 31.10.2016 v 15h. Místo konání bude upřesněno v pozvánce.

V Přerově dne 05.10.2016

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. 26

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 03.10.2016

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

_________________________________________________________________________________

VPRID/26/01/2016 Program zasedání

VPRID souhlasí s programem 26. zasedání VPRID.
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato
_________________________________________________________________________________
VPRID/26/02/2016 Pozemek u zimního stadionu p.č. 5373/1 v k.ú. Přerov

1. VPRID doporučuje zahájit jednání o nabytí do vlastnictví města s majitelem pozemku p.č. 
5373/1 v k.ú. Přerov o směně nebo jiné nefinanční kompenzaci.

2. VPRID doporučuje projednat s SK Přerov možnosti bezúplatného převodu části pozemku 
p.č. 5307/466 (chodník mezi areálem SK a zahrádkami) s cílem vybudování komunikace 
pro smíšený provoz chodců a cyklistů. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 
VPRID/26/03/2016 Rekonstrukce komunikací v ul. Wolkerova, Macharova

VPRID doporučuje:

1. Provést okamžité posouzení technického stavu komunikace a zařazení do pasportu 

komunikací vytvářeném odborem MAJ.

2. Dle výsledku posouzení zařadit do investičních priorit města.

3. Provést rekonstrukci ulic v celých šířkách (chodníky i silnice). Při přípravě PD zvážit 

architektonické hledisko pro použití (i stávajících) žulových kostek na silnici.

4. Doporučuje provést opravy chodníků formou údržby (bez PD).

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

_________________________________________________________________________________
VPRID/26/04/2016 Využití budovy Čechova 43
VPRID doporučuje, pro další řešení variant možného využití budovy Čechovy 43, projednat podmínky 
nabytí pozemku pod budovou do vlastnictví města.
Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato

_________________________________________________________________________________

………………….....v.r.......………………..

Ing. Petr Hermély

předseda výboru

V Přerově dne 03.10.2016
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Seznam zkratek:

DZ – dopravní značka, dopravní značení

MK – místní komunikace

m.č. – místní část

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje

PD – projektová dokumentace

RM – Rada města

TSMPr – Technické služby města Přerova

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ZM – zastupitelstvo města

ZPF – zemědělský půdní fond


