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 Zápis z 28. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 28.11.2016 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova 7, Přerov 

Přítomni: Dostál Marek (odchod 16:00), Ing. Draška Jiří, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), 

Ing. arch. Horký Jan, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Svák Ondřej (příchod 15:20), Ing. Šimeček Karel MBA, 

Švestková Valéria, Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Šimara Robert (pozvaný host) 

Hosté: Ing. Dohnal Miloslav, Ing. Pavel Gala 

 

 

Program: 

1. Využití Strojaře .............................................................................................................................. 1 

2. Plánovací smlouva – lokalita Kozlovice ......................................................................................... 2 

3. Podněty – drobné záležitosti v dopravě ........................................................................................ 2 

4. Různé (pasport komunikací, pozemky FKK, workshop studentů…) .............................................. 3 

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

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

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Jednání bylo zahájeno v 15:05 h, výbor byl 

na začátku jednání v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru program jednání 

odhlasovali. Body programu byly projednány v tomto pořadí: problematika využití hotelu Strojař, 

plánovací smlouva, drobné záležitosti v dopravě a jednání bylo ukončeno bodem různé. 

Pozn. V 15:20 se příchodem p. Sváka zvýšil počet členů VPRID na 9. 

1. Využití Strojaře 

Využitím bývalého hotelu Strojaře se výbor zabýval na 27. zasedání. Avšak pro nedostatek podkladů 
pro rozhodování, odložil projednání na následující zasedání.  
 
Pan Horký odprezentoval výstupy z pracovní skupiny, která se zabývala možnostmi využití Strojaře. 
Pracovní skupina je složená z členů ZM a zástupců odboru ROZ a odboru MAJ. Byly vysvětleny rozdíly 
mezi domovem pro seniory (DS), domovem s pečovatelskou službou (DPS) a domovem se zvláštním 
režimem (DZR). Také byla představena poptávka občanů po DPS, DS a odhad nákladů na přestavbu 
objektu, demolici, nebo přestavbu s částečnou demolicí. Z hlediska poskytovaných dotací je možné 
čerpat dotaci na komunitní bydlení (600 Kč/1 byt), na demolice (5 mil. Kč pouze, pokud území nebude 
následně využito k sociálním účelům) a na energetické úspory (pouze zanedbatelná částka, cca 16 
mil. Kč). P. Hermély doporučil prostudovat dotační titul „pečovatelský byt“ poskytovaný MMR. Tato 
dotace má podobné omezení jako komunitní dům, a to pronájem bytu občanům bez vlastního 
nemovitého majetku. 
 
Celý hotel sestává ze 3 objektů (A-hlavní budova, B-restaurace, C-výměníková stanice a bývalý kryt 
CO) o celkové rozloze 5.142 m2. V případě nabytí sousedních pozemků ve vlastnictví společnosti Fine 
Line Develop a ÚZSVM by bylo k dispozici celkově 8.150 m2. Pracovní skupina doporučila RM 
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demolici stávajících objektů a realizaci dvou komunitních domů pro seniory. Termín demolice byl 
odhadnut na období 11/2017-03/2018 a zahájení stavby v 12/2018. 
 
Využitím hotelu Strojař se dne 25.11.2016 zabývala RM, která podala ZM návrh schválit záměr na 
využití hotelu Strojař spočívající i v demolici stávajících objektů a realizaci například 50 komunitních 
bytů pro seniory a uložit Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující 
oblast vymezenou ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka. 
 
Členové výboru diskutovali přijaté usnesení RM. P. Marek Dostál deklaroval, že nesouhlasí s demolicí 
a následnou výstavbou a je proti tomuto usnesení RM. Navrhoval využít stávající objekt 
kombinovaně, např. propojit komunitní dům se startovacími byty. 
 
p. Dohnal sdělil, že odbor MAJ  vyčíslil temperování objektu na 700 tis. Kč ročně, proto byla zrušena 
odběrná místa s cílem omezit náklady na objekt. 
 
Pokračovala diskuse k zachování a rekonstrukci objektu. Jedná se o jednu z nejstarších technologií 
panelové výstavby. Splnění dnešních norem by navyšovalo náklady rekonstrukce, zejména hlukové 
normy. Světlá výška pater neumožňuje odizolování podlah. Složité a omezené je i propojování 
místností. Otázkou zůstává, jaká by byla životnost rekonstrukce. 
 
Pozn. V 16:00 opustil jednání p. Dostál, počet hlasujících členů VPRID se snížil na 8. 
 
Na konci diskuse výbor svým hlasováním podpořil využití Strojaře zejména pro komunitní bydlení 

seniorů, a to při zachování celé budovy nebo při částečné nebo úplné demolici s tím, aby na celé 

území byla vyhlášena urbanisticko-architektonická soutěž. Zároveň VPRID doporučil získat pozemky 

p.č. 3806 a 3805 v k.ú. Přerov do majetku města s cílem komplexního řešení celé lokality – přesné 

znění usnesení viz usnesení č. VPRID/28/02/2016. 

2. Plánovací smlouva – lokalita Kozlovice 

Záměrem developera p. Roberta Šimary, který se z jednání omluvil z důvodu pracovní cesty, je 
II.etapa výstavby novostaveb rodinných domů v lokalitě Kozlovice. Jedná se o prodloužení ul. Lány a 
ul. Květná. Paní Lesáková představila záměr výstavby dle doložené dokumentace pro územní 
rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí a komunikace. Komunikace v ul. Květná je řešena jako 5,5 m 
obousměrná s jednostranným chodníkem. Na konci komunikace bude vybudováno obratiště. V ul. 
Lány bude využita stávající zpevněná plocha. Odvodnění zpevněných ploch bude svedeno do 
vsakovacího průlehu umístěného podél komunikace. V současné době probíhá územní řízení na 
umístění IS a komunikace. Zmíněný developer zažádal o uzavření plánovací smlouvy, kterou bude 
dokládat k územnímu řízení na stavbu rodinných domů. 

Z hlediska obsahu smlouvy bylo sděleno, že město se nebude finančně podílet na výstavbě 
infrastruktury a infrastrukturu (komunikace, chodníky a VO) převezme do majetku za podmínek, 
které stanoví odbor MAJ a následně budou zapracovány do plánovací smlouvy. Podmínky se budou 
týkat zejména účasti na kontrolách rozestavěné infrastruktury. 

Výbor svým hlasováním ZM doporučil uzavření plánovací smlouvy s p. Robertem Šimarou za 
upřesnění podmínek výstavby přebírané infrastruktury do majetku města příslušnými odbory 
magistrátu – viz usnesení č. VPRID/28/03/2016. 

 
3. Podněty – drobné záležitosti v dopravě 
P. Hermély uskutečnil jednání s p. Šenkem (DI). Z jednání vyplynula doporučení dopravního 
inspektorátu pokračovat v řešení cyklostezek na ul. Hranická a Dvořákova, citlivě posuzovat 



3 
 

vyhrazování parkovacích míst ZTP (není dostatek ploch pro vyhrazování, nelze vždy vyhovět), 
doporučil neschválit spuštění SSZ u Tesca (z důvodu zvýšení dopravních kongescí), dále u křižovatky 
Bří Hovůrkových – Ztracená – U Hřbitova doporučil městu podpořit svůj záměr doplnění stávajícího 
vodorovného DZ ujištěním, že přechod pro chodce mezi Penny marketem a učilištěm bude řešen 
v rámci plánu udržitelné mobility. Posledním  doporučením DI je zabývat se komplexně systémem 
využívání chodníků i pro cyklisty ve městě. 

 
4. Různé (pasport komunikací, pozemky FKK, workshop studentů…) 

Pasport komunikací – p. Dohnal sdělil, že odbor MAJ dokončuje zpracování pasportu komunikací a 
předpis pro opravy/úpravy komunikací vč. zásahů do nich. Poté bude předloženo VPRID. 

Pozemky FKK Předmostí – odbor MAJ nechal zpracovat znalecký posudek, přičemž pozemky byly 
ohodnoceny na cenu nižší než je nabídnutá prodejní cena. Jsou vedena jednání o kompromisní ceně. 

Dotace na vybudování technické infrastruktury – v současnosti je zvažováno obnovení dotačního 
programu na vybudování veřejné technické infrastruktury pro novostavby rodinných domů. 

Workshop studentů - Rada města dne 25.11.2016 schválila konání Mezinárodního studentského 
dopravně inženýrského projektového semináře 2017 v Přerově. V návrzích témat je např. prověření 
trasování MHD, řešení křižovatky Kozlovská – Šrobárova – Pod Valy, příjezd cyklistů k cyklověži, návrh 
parkování okolo v ul. Č. Drahlovského, zklidnění dopravy v ul. Čechova). 

Na dalším jednání se výbor bude zabývat mírou naplnění usnesení přijatých VPRID. Inventuru 
usnesení připraví organizační pracovnice.  

28. zasedání bylo ukončeno v 17:10 h. 29. zasedání proběhne dne 09.01.2017 v 15h. Místo konání 
bude upřesněno v pozvánce. 

 

V Přerově dne 30.11.2016 

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. 28 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 28.11.2016 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/28/01/2016  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 28. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/28/02/2016 hotel Strojař 

1. VPRID doporučuje ZM uložit RM vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže na celé 

území s možností jak využití Strojaře, tak jeho částečné nebo úplné demolice, a 

s požadavkem zejména na výstavbu komunitních bytů pro seniory. 

2. VPRID doporučuje ZM schválit nabytí pozemků p.č. 3806 a 3805 v k.ú. Přerov pro komplexní 

řešení celé lokality. 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 
VPRID/28/03/2016 Plánovací smlouva 

VPRID doporučuje ZM schválit uzavření plánovací smlouvy bez finanční účasti statutárního města 
Přerova mezi statutárním městem Přerovem, Robertem Šimarou, IČ: 68928955, Topolová 419/1, 
783 01, Olomouc – Slavonín, na vybudování nové veřejné infrastruktury na pozemcích p.č. 722/8, 
718/3, 213 v k.ú. Kozlovice určené pro novostavby rodinných domů, za upřesnění podmínek výstavby 
přebírané infrastruktury do majetku města příslušnými odbory magistrátu (např. odbor MAJ). 

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

 

  

 …………………....v.r.........……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 28.11.2016 
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Seznam zkratek: 

DI – Dopravní inspektorát 

DPS – domov s pečovatelskou službou 

DS – domov pro seniory 

DZR – domov se zvláštním režimem 

IS – inženýrské sítě 

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 

RM – Rada města 

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ZM – zastupitelstvo města 

 


