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 Zápis z 34. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 19.04.2017 v 16:00 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, Ing. Lesáková Kamila 

(organizační pracovník) 

Omluveni: Valachová Naděžda 

Hosté: Ing. Michal Majer (EPROJEKT s.r.o.), Ing. František Zlámal (odbor ROZ), Jan Štajnar (odbor 

MAJ), Ing. Bohumír Střelec (jednatel TSMPr), Ing. Ivana Pinkasová + Jiří Raba (odbor PRI) 

 

Program: 

1. Studie rozvoje dopravní telematiky v Přerově .............................................................................. 1 

2. Přestupní terminál za nádražím v Přerově .................................................................................... 1 

3. Podzemní kontejnery .................................................................................................................... 2 

4. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

Příloha – Připomínky ke studii ................................................................................................................. 5 

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

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 15:10 h, byl výbor  

v počtu 8 přítomných členů usnášeníschopný. Členové výboru odhlasovali program.    

1. Studie rozvoje dopravní telematiky v Přerově 

Společnost AŽD Praha s.r.o. zpracovala městu studii rozvoje dopravní telematiky. Studie analyzovala 
všechna světelná signalizačních zařízení (SSZ). Z 11 je 8 SSZ za hranicí životnosti. Řadiče jsou technicky 
zastaralé, výroba náhradních dílů byla ukončena. Starší řadiče SSZ neumožňují připojení LED 
návěstidel. Studie navrhuje nové trendy v dopravě – preferenci MHD, IZS, zavedení plošné 
koordinace a strategických detektorů. P. Zlámal popsal, které křižovatky se SSZ budou v blízké 
budoucnosti dotčeny některou z plánovaných dopravních staveb. Připravované stavby zahrnují i 
obnovu SSZ. P. Štajnar, zástupce odboru MAJ, informoval o schváleném doplnění kongescenčních 
detekčních videokamer na křižovatkách Velké Novosady – Komenského  a Kojetínská – Husova. Cílem 
je zamezení vjíždění vozidel do křižovatky v případě kongesce. Z hlediska stávající SSZ by si odbor MAJ 
měl zpracovat plán obnovy. Rozvoj telematiky bude řešen v rámci zpracovávaného Plánu udržitelné 
mobility, kde bude podrobněji diskutován a bude dopravním inženýrem doporučen další postup. 

Výbor vzal studii na vědomí a konstatoval možnost využití výstupů ze studie v rámci řešení Plánu 
udržitelné mobility usnesení č. VPRID/34/02/2017. 

 

2. Přestupní terminál za nádražím v Přerově 

Projednání studie přestupního terminálu za nádražím v Přerově se zúčastnil zpracovatel Ing. Michal 

Majer a zástupci odboru PRI. Ing. Majer představil 3 varianty řešení. Umístění terminálu je limitováno 
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existencí hrobu válečných zajatců, výškovým rozdílem mezi plánovaným parkovištěm a stávající 

podélnou komunikací, napojením sjezdu na sil. II/436, přístupovou komunikací i železničním 

přejezdem k DPOV (DPOV – Dílna pro opravu vozidel, opravce železničních kolejových vozidel v České 

republice),  úzkým prostorem pro řazení u nově navrhovaného cyklopřejezdu na sil. II/436. Stavbou 

budou dotčeny pozemky ÚZSVM, SPÚ, ČD, DPOV i SSOK.  

Předmětem studie je parkoviště pro 127 pro osobních vozidel, autobusová zastávka variantně v zálivu 
nebo v jízdním pruhu a parkovištěm pro jízdní kola. Terminál bude napojen podchodem s vlakovým 
nádražím (prodloužení podchodu je samostatná stavba připravovaná SŽDC). Studie počítá 
s dovedením cyklistů z cyklostezky vedoucí podél sil. II/436. Součástí studie bude řešení telematiky – 
informačního systému obsazenosti parkoviště. Plochy parkovacích stání jsou navrženy symetricky 
k ose budoucího podchodu. Umístění autobusové zastávky reflektuje přirozený pohyb chodců ve 
směru k podchodu. Varianty řešení se mírně liší umístěním zastávky a vedením cyklostezky. Z důvodu 
rozpracovanosti studie nejsou náklady na vybudování terminálu zatím odhadnuty.  

V diskusi byl zmíněn úbytek parkovacích ploch u Alberta v důsledku stavby průpichu a problém 
obsazení části nových parkovacích ploch zaměstnanci přilehlých firem – výbor navrhl zvýšit počet 
parkovacích míst (i cyklostojanů). S DPOV bude nutné  dohodnout  budování vlastního parkoviště pro 
své zaměstnance a s ČD podmínky využívání terminálu k parkování zaměstnanců ČD. Vzhledem 
k lokalitě byla navržena ostraha parkoviště a nutnost dořešení zázemí pro hlídače vč. veřejného WC. 
Z podnětu jednatele TSMPr by měla být brána v úvahu náročnost údržby zeleně (vysychání úzkých 
pruhů zeleně, náročnost sekání vsakovacích průlehů). V potaz by měla brána i rezerva pro další 
autobusovou zastávku. Další připomínkou byla koordinace terminálu s ostatními dopravními 
stavbami. Výbor navrhoval propojení na JZ obchvat.  

Veškeré připomínky a návrhy jsou uvedeny v samostatné příloze. 

Pozn. Odchod p. Šimečka v 16:45 h – počet přítomných členů 7 

Výbor doporučil dopracovat studii Přestupního terminálu za nádražím v Přerově dle varianty č. 3 se 
zohledněním připomínek dle přílohy  usnesení č. VPRID/34/03/2017.   

 
3. Podzemní kontejnery 

Hostem zasedání výboru k projednání zavedení a provozování podzemních kontejnerů byl Ing. 
Střelec, jednatel TSMPr, který informoval o nesouhlasu pracovní skupiny pro optimalizaci systému  
nakládání s komunálním odpadem se zavedením podzemních kontejnerů. Ing. Střelec upozornil 
vyvolané náklady spojené s úklidem okolo kontejnerů z důvodu odkládání odpadu mimo kontejnery, 
náklady na obnovu kontejneru v důsledku požáru vyvolaný nedopalkem cigarety, další náklady při 
budování budou vyvolány přeložkami sítí. Tématem podzemních kontejnerů se výbor zabýval na 
lednovém zasedání, na kterém odbor ROZ představil zpracovanou vyhledávací studii. 

V praxi se využívají podzemní kontejnery o velikosti 5 m3 a 3 m3  na sklo kontejnery s menším 
objemem. Dle vyjádření pana jednatele nejsou TSMPr schopny vyčíslit náklady na svoz podzemních 
kontejnerů. Pokud bude specifikováno počet kontejnerových hnízd vč. jejich umístění, může být cena 
svozu vyčíslena na základě poptávky. 

Členi VPRID znovu diskutovali o negativech zavedení a provozování. Uvedené skutečnosti: příspěvek 

ECOKOMU se nevztahuje na podzemní kontejnery, průjezd kuka vozu s lisem ulicemi zahlcenými 

parkujícími automobily vyvolá nutnost omezení současného nelegálního parkování, pravděpodobné 

zvýšení poplatku za svoz díky zákazu skládkování od r. 2024 a díky převozům odpadu do spaloven. 

Zpracování ekonomické analýzy nebylo RM přijato.  Pro adekvátní rozhodnutí o doporučení nebo 

zamítnutí realizace podzemních kontejnerů vyžaduje předseda doplnění údajů. Na základě tohoto 

konstatování výbor přijal usnesení č.  VPRID/34/04/2017, kterým doporučuje doplnit koncepci o 



3 
 

referenční informace ze srovnatelných měst (důvody zavedení a míra naplnění cílů, náklady na 

provoz, specifické provozní zkušenosti), vyčíslení provozních nákladů na svoz z 30 hnízd dle koncepce, 

vyčíslení vyvolaných investic (např. změna parkování), dopad na výši poplatků za svoz odpadů. 

 

4. Různé 

V bodě různé byly diskutovány aktuální problémy: 

 umístění radnice – dle p. předsedy je nutné dořešit umístění budoucí magistrátu, ze kterého 
by mělo vzejít rozhodnutí o ponechání nebo prodeji budov na JZ straně nám. TGM. Je nutné prověřit 
umístění magistrátu do budovy Emosu. Za tímto účelem bude na jednání RM vznesen podnět 
k prověření možností nabytí budovy Emosu. 

Pozn. Odchod pí Švestkové v 18:00 h – počet členů 6 

 oživení centra – předseda výboru informoval o procesu udělování výjimek z místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích v centru města pro vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje 3,5 t. O výjimkách rozhoduje RM. K udělení výjimek RM nepřijala usnesení. Tímto je 
znemožněno zásobování několika provozoven v centru a může být příčinou zavírání prodejen a 
vylidňování centra. Argument o poškozování zrekonstruovaných komunikací lze vyvrátit ověřením 
nosnosti komunikací v centru města. Organizační pracovnice byla výborem požádána o zapůjčení 
dokumentace pro revitalizaci ul. Wilsonova a Jiráskova z archivu. 
 setkání s podnikateli –  p. Kazda informoval o proběhlém jednání dne 12.04.2017 i o obsahu 
setkání.  

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 15.05.2017 v 15h, v zasedací místnosti Smetanova 7 – vchod 
z průjezdu. Zasedání výboru bylo ukončeno v 18:35. 

 

V Přerově dne 20.04.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 ……………v.r.……………… 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

 

 

Příloha – usnesení, připomínky ke studii Přestupní terminál za nádražím v Přerově, seznam zkratek, 

prezenční listina 
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Příloha  usnesení 

Usnesení č. 34 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 19.04.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_________________________________________________________________________________ 

VPRID/34/01/2017  Program zasedání 

VPRID souhlasí s programem 34. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0  usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/34/02/2017 Studie rozvoje dopravní telematiky v Přerově 

VPRID bere na vědomí Studii rozvoje dopravní telematiky v Přerově. Výstupy ze studie lze využít 
v rámci řešení Plánu udržitelné mobility. 
Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0  usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/34/03/2017 Přestupní terminál za nádražím v Přerově   

VPRID doporučuje dopracovat studii Přestupního terminálu za nádražím v Přerově  dle varianty č. 3 
se zohledněním připomínek dle přílohy.  
Hlasování: Pro 7/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato 

________________________________________________________________________________ 

VPRID/34/04/2017 Podzemní kontejnery 

VPRID doporučuje dopracování Koncepce podzemních kontejnerů o tyto body: 

 referenční informace ze srovnatelných měst (důvody zavedení a míra naplnění cílů, náklady na 

provoz, specifické provozní zkušenosti) 

 vyčíslení provozních nákladů na svoz z 30 hnízd dle koncepce   

 vyčíslení vyvolaných investic (např. změna parkování)  

 dopad na výši poplatků za svoz odpadů 

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

 

 

 …………………...v.r.……………… 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 19.04.2017 
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Příloha – Připomínky ke studii 

Přestupní terminál za nádražím v Přerově 
 

Příloha k zápisu z 34. zasedání 
Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

 

dne:   19. 4. 2017 
místo konání:  Magistrát města Přerova, ul. Smetanova 7, Přerov 
 
Z diskuse při prezentaci zpracované studie přestupního terminálu vyplynulo následující: 
 

1. Úprava pozice autobusové zastávky 
Zastávku BUS přiblížit blíže k plánovanému vyústění podchodu SŽDC. 

2. Zvýšit kapacitu parkoviště pro osobní vozidla 
3. Telematika bude součástí stavby 

Tzn. informace o obsazenosti parkoviště 

4. Hlídané parkoviště 
Pokud bude parkoviště hlídané (ještě prodiskutovat), je nutné řešit zázemí pro ostrahu 
(místnost, wc, veřejné wc?, …). 

5. Režim parkování 
Zvážit a zvolit vhodný režim parkování s ohledem na parkování vozidel zaměstnanců okolních 
firem. Placené/neplacené parkoviště, spolupráce s firmami, ... 

6. Jihozápadní obchvat II/150 
Hledat a koordinovat kvalitnější možnost budoucího napojení s plánovaným obchvatem II/150. 
Např. pravé odbočení na zaslepenou ul. Kojetínskou, úprava křižovatek apod. 

7. Zvážit počet zastávek BUS 
Bude jedna zastávka v budoucnu dostačující? Např. kyvadlová doprava s průmyslovou zónou. 
Zvážit ponechání prostorové rezervy pro další zastávky BUS 

8. Zeleň 
Při navrhování bude zohledněna náročnost údržby zeleně. 

9. Limitní termíny 
Stavba by měla být realizovaná nejpozději v roce 2020 (dotace). Vzhledem k různým 
skutečnostem, které je nutné v procesu projektové fáze řešit (majetkoprávní, časová 
koordinace s dokumentací SŽDC, archeologický průzkum …), je nutný všestranný aktivní  
přístup k akci. 

 zapsal Ing. Michal Majer 
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Seznam zkratek: 

DPOV – Dílna pro opravu vozidel (opravce železničních kolejových vozidel v České republice) 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OZV – obecně závazná vyhláška 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

SPÚ – Státní pozemkový úřad 

SSOK – Správa silnic olomouckého kraje 

SŽDC – Správa železničních dopravních cest 

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ZM – zastupitelstvo města 

 


