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 Zápis z 27. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 31.10.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek (odchod v 17:05), Ing. Draška Jiří, Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, 

Ing. Šimeček Karel MBA, Valachová Naděžda (odchod v 17:00), Ing. Lesáková Kamila (organizační 

pracovník) 

Omluveni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Švestková Valéria, Ing. Svák Ondřej 

Hosté: Košutek Pavel, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Vladimír Holan, Ing. Dohnal Miloslav, Ing. Lenka 

Gondová 

 

 

Program: 

1. Dotační možnosti pro podnikání ................................................................................................... 1 

2. budoucnost Škodovy ulice ............................................................................................................ 2 

3. hotel Strojař – SWOT analýza ........................................................................................................ 2 

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

Plánovací smlouva -  lokalita Žeravice (k.ú. Čekyně) ............................................................................... 2 

Workshop studentů ................................................................................................................................. 3 

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

Příloha - Mapka ....................................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek:....................................................................................................................................... 6 

 

Jednání výboru zahájil a vedl pověřený člen výboru p. Horký. Jednání bylo zahájeno v 15:10 h, výbor 

byl na začátku jednání v počtu 6 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program 

jednání odhlasovali.  

1. Dotační možnosti pro podnikání 

Ing. Lenka Gondová, ředitelka olomoucké kanceláře Agentury pro podporu podnikání a inovací (API), 
krátce představila agenturu – státní příspěvkovou organizaci založenou Ministerstvem průmyslu a 
obchodu ČR. Regionální kanceláře jsou zastoupeny v každém krajském městě. Agentura je 
zprostředkovatel Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), 
který pomáhá spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících 
službách. Úkolem agentury je informování o možnostech podpory malým a středním podnikům do 
249 zaměstnanců, administrace OP PIK, konzultace projektů, konzultace žádostí o dotaci, 
organizování seminářů. Služby agentury jsou poskytovány zdarma. 

Pro OP PIK bylo celkově alokováno 4,3 mld. EUR, z toho je v plánu přidělit 70% do konce r. 2016, 
zbytek v dalších letech. Programy jsou převážně určeny MSP, ale program Služby infrastruktury 
mohou využít municipality na vybudování infrastruktury pro podnikatelský inkubátor.  

Zástupkyně API hovořila také o praxi s městy Šumperk a Prostějov, kde probíhá 2-3x ročně setkání 
města s podnikateli, kterého se účastní API. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem pí ředitelky 
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v době jejího působení v agentuře CzechInvest, se výbor zajímal, jak probíhá vyjednávání 
s potenciálními investory ve vztahu k obsazování průmyslových zón, zejména Letiště – Přerov.  

2. budoucnost Škodovy ulice  

P. náměstek informoval o probíhajícím výběrovém řízení na demolici zbývajících bytových domů 

Škodova 17, 21 , 23 a 25. Demolice proběhne v následujícím roce po vystěhování stávajících obyvatel. 

P. Dohnal, vedoucí odboru MAJ, sdělil, že je podepsána smlouva o převodu nemovitostí a pokud soud 

schválí mimosoudní vyrovnání, stane se lokalita na začátku r. 2017 vlastnictvím města. Část pozemků 

pod komunikací v ul. Škodova je vlastněna ÚZSVM. Je vyloučen rychlý převod do vlastnictví města. 

Jednání s ÚZSVM běžně probíhají několik let.  

Dle p. Horkého není budoucnost území Škodovy ulice řešena. V ÚP není řešeno odkanalizování ani 

zásobování pitnou vodou, není vyřešena trasa, ani kapacita inženýrských sítí. Bylo by vhodné území 

zregulovat, nadefinovat, jak v lokalitě stavět.  

Průpich zasáhne do areálu společnosti JUTA, a.s., který rozdělí na dvě nestejně velké části. Je 

pravděpodobné, že zbývající pozemky budou zřejmě nabídnuty k prodeji, proto se nabízí řešit 

zasíťování pozemků ve Škodově ulici a pozemky JUTY společně. 

Lokalita nabízí různé možnosti od vybudování centrálního parkoviště (blízkost nádraží), po bulvár. Po 

diskusi nad možným využitím území výbor doporučil zahájit jednání o společném postupu ve věci 

lokality Průpich se společností JUTA, a.s., dále doporučil ZM vyhlášení ideové urbanistické soutěže na 

budoucí podobu území vymezeného Kojetínskou, Husovou, Kramářovou, Havlíčkovou a Komenského 

ulicí (viz mapka). Připravené zadání soutěže výbor žádá předložit k připomínkování. 

3. hotel Strojař – SWOT analýza 
P. Horký, člen projektového týmu pro využití hotelu Strojař, zřízeného Radou města v srpnu t.r., 
nastínil možnosti využití hotelu v závislosti na potřebách města. Jednotlivé návrhy byly zanalyzovány 
SWOT analýzou a byl vyčíslen hrubý odhad nákladů na realizaci. Využití Strojaře je navrhováno pro 
zřízení komunitního domu, domu pro seniory, pro bydlení, přebudování na magistrát nebo hotel typu 
garni, magistrát. Jednou z možných variant je rovněž demolice celého objektu nebo prodej objektu. 
V případě přestavby je uvažováno se snížením budovy o několik pater a ponechání čtyř nadzemních 
podlaží.  

Následně byly argumentovány důvody nevhodnosti přebudování objektu pro potřeby magistrátu. 
Překážkou jsou především technické limity budovy, jejíž konstrukce byla navržena pro potřeby 
bydlení, nikoliv pro potřeby úřadu vyžadujícího o 100 kg/m2 vyšší statické nosnost budovy proti 
obytným budovám. Panelovou konstrukci objektu nelze jednoduše přizpůsobit požadavkům na 
plánované využití.  

Výbor se bude záměry na využití Strojaře zabývat podrobněji na příštím zasedání. K prostudování 
obdrží členové VPRID dříve zpracované materiály, vyčíslené potřeby – plochy magistrátu a další 
podpůrné materiály. 

 
4. Různé 
Plánovací smlouva -  lokalita Žeravice (k.ú. Čekyně) 

Odbor rozvoje obdržel žádost pí M.K.   a p.  R.B.  o ukončení plánovací smlouvy. Závazek ze smlouvy 

je limitován koncem t.r. Vzhledem k tomu, že žadatelé zatím nenalezli vhodné spoluinvestory 

rodinných domů v lokalitě Žeravice, požádali o ukončení smlouvy. Odbor rozvoje bude připravovat 
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předlohu do orgánů města o uzavření dohody o ukončení uvedené smlouvy, tak, aby byla předložena 

na prosincové ZM. Výbor svým hlasováním doporučil ZM schválit uzavření dohody o ukončení 

plánovací smlouvy s žadateli.  

Workshop studentů 

Podle sdělení p. Horkého proběhne v listopadu s proděkanem Fakulty dopravní ČVUT (Praha) jednání 
ohledně konání mezinárodního týdenního workshopu studentů dopravních fakult v ČR, Rakouska, 
Maďarska a Ruska v Přerově na téma doprava.  27. ročník akce by měl proběhnout v 06/2017. 
Úkolem studentů je řešení křižovatek, rozvoj cyklistické dopravy ve městech, řešení organizace 
parkování a podobně. Základem je definovat místa a dopravně-inženýrskou problematiku obecně, 
která by měla být na worshopu řešena. Členové výboru mohou zaslat p. Horkému návrh lokalit nebo 
problémů, které by mohly být v rámci Přerova vyřešeny do termínu stanoveného samostatně 
zaslaným e-mailem. 

27. zasedání bylo ukončeno v 17:25 h. 28. zasedání proběhne dne 28.11.2016 v 15h. Místo konání 
bude upřesněno v pozvánce. 

 

V Přerově dne 02.11.2016 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 …………………v.r……………….. 

 Ing. arch. Jan Horký 

 pověřený člen výboru 

 

 

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

Usnesení č. 27 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 31.10.2016 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/27/01/2016   Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 27. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/27/02/2016 Škodova ulice 

1. VPRID doporučuje zahájit jednání o společném postupu ve věci lokality Průpich se 
společností JUTA, a.s. 

2. VPRID doporučuje ZM vyhlášení ideové urbanistické soutěže na budoucí podobu území 
vymezeného Kojetínskou, Husovou, Kramářovou, Havlíčkovou a Komenského ulicí (viz 
mapka) 

3. Zadání soutěže bude předloženo k připomínkování VPRID. 
Hlasování: Pro 6/ Proti 0/ Zdržel se  0 - usnesení přijato  
__________________________________________________________________________________  
VPRID/27/03/2016 hotel Strojař 

VPRID bere na vědomí informace o budoucích možnostech využití budovy Strojař a záměry projedná 

podrobněji na příštím zasedání VPRID.  

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  
 
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/27/04/2016 Plánovací smlouva – lokalita Žeravice (k.ú. Čekyně) 
VPRID doporučuje ZM schválit dohodu o ukončení plánovací smlouvy uzavřené dne 20.12.2010 mezi 
Statutárním městem Přerovem a pí M.K.   a Ing. Mgr. R.B. ve znění dodatku č.1 ze dne 19.1.2015. 
Hlasování: Pro  6/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 …………………......v.r........……………….. 

 Ing. arch. Jan Horký 

 pověřený člen výboru 

V Přerově dne 31.10.2016 
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Příloha - Mapka  

vymezení území pro vyhlášení ideové urbanistické soutěže  
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Seznam zkratek: 

API - Agentury pro podporu podnikání a inovací 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic  

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OP PIK – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

RM – Rada města 

ÚP – územní plán 

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ZM – zastupitelstvo města 

 


