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Zápis z 26. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: čtvrtek 15. června 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 14. 9. 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

omluven Jiří Draška MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

omluven Josef Venský MČ Popovice 

omluven Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni:  

Hosté: 

Pavel Košutek, náměstek primátora 

Daniel Fusek, Bezpečná města 

Michael Šturm, Asociace krajů 

Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy (MAJ) 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Opravy a rekonstrukce chodníků (M. Dohnal) 
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4. Systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, v obci Lýsky. 

Usnesení o záměru do zastupitelstva. 

5. Systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská 

v Kozlovicích. Usnesení o záměru do zastupitelstva. 

6. Rekonstrukce alejí ovocných stromů na pozemcích v majetku OL. kraje, žádost na 

SSOK – odhlasovat seznam požadavků z jednotlivých MČ. 

7. Různé, podněty, náměty 

8. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, Výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:   

Pavel Košutek, náměstek primátora 

Daniel Fusek, Bezpečná města 

Michael Šturm, Asociace krajů 

Pan Jemelka, Kozlovice 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce a vyzval přítomné 

k vyjádření připomínek. Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh. Informoval, 

že k 3. bodu programu se dnešního jednání zúčastní namísto M. Dohnala vedoucí odd. 

dopravy (MAJ) p. Alexandr Salaba. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

3. Opravy a rekonstrukce chodníků (A. Salaba) 

 

Předseda uvedl, že po celou dobu činností výboru prolínají problémy a stížnosti na opravy 

chodníků. Cílem je opravovat chodníky co nejrychleji a co nejlevněji. Stavební úřad 

umožňuje tyto varianty oprav: pokud se nemění šířková a výšková niveleta komunikace, 

nemění se typ, rozměr ani materiál dlažby je to bráno jako údržba, není potřeba žádná 

dokumentace ani ohláška. Pokud se nemění výšková ani šířková niveleta, ale mění se rozměr 

dlažby tzn. z ,,kachle,, 30 x 30cm na klasickou zámkovou je nutné mít projekt na ohlášku a 

ohlásit stavbu. Pokud se  mění výšková nebo šířková nivelita je nutná dokumentace pro 

stavební povolení a stavební povolení.  

O další informace požádal A. Salabu, který uvedl, že základním problémem je právě neshoda, 

co je ještě údržba, a co už je rekonstrukce. To má potom vliv nejen na cenu (dokumentace), 

ale zejména na délku přípravy stavby. Připomněl, že při vypisování výběrového řízení je 

zdržení o 3 až 4 měsíce, ze zkušeností je zřejmé, že pokud tedy není stavební povolení v 

březnu, není už v podstatě v daném roce stavba realizovatelná. Pokud by stavební úřad byl 

schopen vzít nahrazení dlažby 30 x 30 zámkovou dlažbou jako údržbu, bylo by to daleko 

jednodušší. Předseda uvedl, že Ing. Bezroučková má výše uvedené stanovisko podpořené 

vyšším orgánem, takže pokud se změní povrch (byť bude použit pouze jiný typ dlažby), je 
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třeba předložit jednoduchý projekt a stavba je realizována na ohlášku… Takto tedy stavební 

úřad postupuje a bude postupovat. 

P. Ježík  sdělil, že loni na toto téma jednal s tajemníkem a ten dle jeho informací s O. 

Bezroučkovou s tím, že pokud by se jen změnil druh dlažby, mělo by být možno realizovat 

v rámci údržby. Měl za to, že tyto opravy má s tajemníkem vyřešeny, ale ukazuje se, že 

nikoliv. Diskuse k problematice - tímto výkladem se v podstatě téměř všechny chodníky 

opravují na stavební povolení, zvyšuje to cenu, dlouhá doba přípravy, nedostatek 

projektantů… 

P. Ježík uvedl, že by z peněz MV „na hlavu“ koupil potřebný materiál a lidé by si práci 

udělali sami. Předseda odpověděl, že postup v každém jednotlivém případě musí vždy 

posoudit a rozhodnout  stavební úřad. Z diskuse vyplynul návrh, aby se některého z jednání 

výboru osobně zúčastnila I. Bezroučková a P. Juliš.  

 

 

4. Systém měření rychlosti na křižovatce Hulínská -  k podjezdu u Lověšic, v obci 

Lýsky. Usnesení o záměru do zastupitelstva. 
 

Předseda uvedl, že i o tomto problému se již dlouho mluví, nepomohla P ČR, ŘSD ani kraj. 

Opakovaně se mluví o problémech s dodržováním, resp. nedodržováním rychlosti. Možným 

řešením by mohlo být pořízená systému měření, požádal tedy D. Fuska a P. Šturma o 

vystoupení. 

D. Fusek  oba hosty představil – on pracuje pro společnost Bezpečná města, má na starosti 

technický úsek, P. Šturm je specialista z Asociace krajů, který se věnuje dopravní 

problematice v některých specializovaných oborech.  

D. Fusek vysvětlil, jakým způsobem funguje systém měření – od identifikace problému přes 

technické záležitosti (výběr zařízení, stavební povolení - technické záležitosti, majetkové, 

pozemkové vztahy, křížení sítí). Vysvětlil rozdíl mezi bodovým a úsekovým měřicím 

zařízení. Po instalaci je provedeno měření, je třeba zajistit vydání certifikátu, kolaudaci a 

následně zařízení předat Policii ČR nebo Městské policii do užívání.  Zhruba do půl roku je 

možné získat stavební povolení, samotná instalace je otázkou 2 dnů, jediné, co je náročnější, 

je elektrická přípojka. Zařízení pracuje automaticky, nepřetržitě, bezobslužně. 

O měření hovořil P. Šturm. Jediný, kdo smí řešit přestupky je obec na základě zajištění 

důkazního materiálu (zpravidla městskou policií). Hovořil o způsobu sankcionování a výběru 

pokuty. Řekl, že ze zkušeností je zřejmé, že jediným způsobem, jak dosáhnout zpomalení 

rychlosti, je skutečně represe. Při nepřetržitém provozu měření lze snížit až o 90% 

přestupkovost, resp. snížení rychlosti. Ze zkušenosti uvedl, že je výhodnější instalovat 

zařízení postupně, ne několik zařízení najednou. 

Předseda uvedl, že v Přerově jsou 3 lokality, které jsou z pohledu rychlosti na příjezdu do 

města problematické a dotázal na cenu. K tomu bylo uvedeno, že měřicí zařízení, o kterých 

hovořili, jsou vyhrazená zařízení vymezená v zákoně, jsou různé systémy a je otázka, zda se 

kupuje zařízení se službou nebo bez, jsou zařízení, která umí měřit 2 jízdní pruhy atd. Cena za 

jedno zařízení se pak pohybuje cca v rozmezí 0, 8 – 1,5 mil. Kč. Elektronické systémy jsou 

napojeny přímo na Městskou policii a na systém dopravních agend, usnadňující zpracování 

pokut (napojení na spisovku, pohledávky…). To zabezpečí, že spolu s enormním nárůstem 

přestupků nedojde k enormnímu nárůstu zaměstnanců, kteří se budou vyřizováním této 

agendy zabývat.  

Diskuse k problematice, k upozorňování řidičů, hustotě dopravy, očekávaným změnám 

v dopravě po realizaci dálnice, příklady z jiných měst a zemí, výše a návratnost investice, 

náročnosti „pokutové“ agendy, tvrdost sankcí, umístění zařízení, funkčnost a účelnost, dotační 

tituly (neumožňují sankcionování řidičů).   
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Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/26/41/2017 

 

VMČ doporučuje ZM Přerova: 

schválit záměr na 

1. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků na křižovatce 

Hulínská Lověšice v obou směrech 

2. realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních přestupků v místí části 

Lýsky v obou směrech.  

 

Hlasování Pro 10  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

 

5. Systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská 

v Kozlovicích. Usnesení o záměru do zastupitelstva. 

Předseda úvodem sdělil, že je to podobný problém, po letech se podařilo zajistit snížení 

tonáže a rychlosti, avšak dopravní značení není často respektováno a obcí projíždí velké 

množství aut (domy jsou blízko komunikace, silný provoz, výjezdy…). Uvedl, že kraj bude 

realizovat opravu komunikace a místní mají obavu, aby nechtěl následně tonáž navýšit. 

Požádal o představení systému měření s vážením.  

D. Fusek poskytl obecnou zjednodušenou informaci ke stacionárnímu a vysokorychlostnímu 

vážení. Vysvětlil, jak jednotlivé typy fungují s tím, že stacionární vážení je nepružný, málo 

účinný a nákladný systém. Vysokorychlostní vážení je realizováno na základě stavebního 

povolení a funguje nepřetržitě, automaticky, bezobslužně, zaznamenává a dokumentuje údaje, 

jeho pořízení je však finančně náročné s relativně dlouhou návratností. P. Šturm uvedl, že 

s ohledem na to v asociaci navrhli nějaký systém zavádění, noví hejtmani návrh odsouhlasili, 

takže by se měla postupně strategie realizovat. Měření rychlosti je sice obdobné, ale při 

vážení na silnicích 1., 2. a 3. třídy je vážicím orgánem krajský úřad, město může vážit pouze 

na komunikacích v majetku města. Sdělil, že také s hejtmanem  Oklešťkem o této 

problematice hovořil, i on tuto myšlenku podporuje. Dovede si tedy představit, že by se město 

Přerov mohlo a mělo ucházet o to, aby se v kraji stalo součástí pilotního projektu (město musí 

kraj požádat). Vysvětlil, jakým způsobem následně probíhá sankcionování a jaké jsou dopady 

umístění zařízení. Přestupky následně řeší ORP, avšak výnosy z pokut z vážení nezůstávají 

městu, jen jejich část. Zdůraznil, že důkazním materiálem na „projetí“ značky zatím není 

zaznamenání automatickým zařízením.  

Předseda otevřel diskusi, na jeho dotaz bylo doporučeno oddělit měření od vážení. V diskusi 

zazněla celá řada informací z problémů v Kozlovicích – lidem zejména vadí samotný průjezd 

kamionů, opakovaně zaznělo, že nyní mají povoleno vjezd vozidla 12 tunová a mají obavu, 

aby po opravě komunikace nedošlo k navýšení tonáže.  

 

Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/26/42/2017 
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VMČ doporučuje ZM Přerova: 

1. schválit záměr na realizaci systému měření rychlosti a správy dopravních 

přestupků na ul. Grymovská v Kozlovicích. 

2. uložit radě jednat s krajským úřadem ohledně vysokorychlostního vážení na ul. 

Grymovská v Kozlovicích. 

 

Hlasování Pro 10  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

6. Rekonstrukce alejí ovocných stromů na pozemcích v majetku OL. kraje, žádost 

na SSOK – odhlasovat seznam požadavků z jednotlivých MČ. 
 

Předseda uvedl, že bude radou pověřen k jednání na SSOK. S aktualizovaným materiálem 

bude nadále pracovat. Diskuse k problematice dosadby na území místních částí. Dodal, že 

náhradní výsadby jsou pomalé a zopakoval informaci J. Horkého, že by bylo možné 

prostřednictvím spolupráce s organizací Sázíme stromy zajistit sponzorsky možná i desítky 

stromů. 

 

Po ukončení diskuse předseda nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/26/43/2017 

 

VMČ bere na vědomí požadavky na obnovu alejí v majetku SSOK  

 

Hlasování Pro 10  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

 

7. Různé, podněty, náměty 

 Předseda - poděkování L. Slováčkovi za podnět ve věci cyklotras v návaznosti na 

pozemkové úpravy, bude to možné v Lýskách. P. Košutek poskytl doplňující 

informace  ve věci cyklostezky z Prosenic do Lýsek,  potažmo do Přerova. Na státním 

pozemkovém úřadu informovali o tomto záměru města a Prosenic a plán zařízení bude 

tedy vytvořen tak, aby tam v budoucnu bylo možné vykoupit pozemky na realizaci 

cyklotrasy. 

 B. Střelec – sečení veřejné zeleně v místních částech, financování. Dohodli se s M. 

Dohnalem, že se v průběhu léta připraví nové mapy sečení pro příští rok tak, aby 

respektovaly logické návaznosti. Dále uvedl, že v červnu by měli mít již 2x posečeno. 

Pokud v některé místní části nebude – ať příští týden B. Střelcovi zavolají.  

 B. Střelec – pozvání na hody do Čekyně 24. 6. 

 B. Střelec – informace o objížďkách a uzavírkách (Čekyně).  

 P. Ježík – chystá se druhá stavba rekonstrukce železničních svršků na železnici tak, 

aby to hodilo státnímu investorovi, nikoliv občanům - dával připomínky. A. Salaba 

uvedl, že se to táhne již od roku 2015 s tím, že jejich požadavky nejsou brány v úvahu. 

U jedné lávky navrhlo SŽDC rozvinutou spirálu, bylo to zasláno Dluhonicím na 

vyjádření. ROZ v této věci jedná. P. Ježík uvedl, že dle jeho názoru nikdo nemá 

potřebu se tím zabývat a vloží se tedy do územního řízení. Má za to, že před 

Dluhonskými mosty by měl být tento přejezd, resp. nadjezd, již hotov. P. Ježík 

zdůraznil, že by si město jako účastník řízení mělo klást logické opodstatnělé 
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požadavky a hájit zájmy lidí, P.  Košutek doplnil, že s Dluhonskými mosty nelze čekat 

kvůli dotaci. P. Ježík se velmi rozhořčeně vymezil proti způsobu  přípravy této stavby 

a přístupu města k ní.  

 L. Landsmannová – nový strážník pro Dluhonice a Žeravice.  

 L. Landsmannová – most u stadionu. P. Košutek sdělil,  že je v havarijním stavu, od 

minulého měření se jeho stav zhoršil, zpracovává se projektová dokumentace.  

 L. Landsmannová – Pekárna Racek chce zavřít v Žeravicích obchod, P. Košutek 

uvedl, že bude město v této věci jednat. 

 L. Landsmannová – pozvání středa 21. 6., olympijský běh od 14 hodin, různé 

kategorie, večer hlavní bronzový běh.  

 Předseda – cesty, které nejsou asfaltové, jsou také ve velmi špatném stavu.  Považuje 

za nutné alespoň vysypání makadamem.  Obrátil se s dotazem na A. Salabu, zda když 

předloží seznam cest, kterých se to týká, tak zda pomůže. A. Salaba uvedl, že to takhle 

nelze řešit, je zpracována analýza s tím, že v havarijním stavu jsou komunikace za 300 

mil. Kč. Řeší se akutní stavy a v rozpočtu na to nemají peníze. Diskuse. B. Střelec 

uvedl, že si to v Čekyni realizují z peněz „na hlavu“, hovořil také o způsobu oprav 

havárií. P. Košutek dodal, že pokud se však někam peníze přidají, musí se říct, odkud 

se peníze vezmou. Předseda požádal, aby místní výbory zpracovali pasport kritických 

úseků v místních částech.  

 L. Slováček – dotázal se, jak probíhá další řízení ve věci točny. P. Košutek přislíbil, že 

mu zašle informace elektronicky.   

 J. Čechová – havarijní stav chodníku v Kozlovicích. Bylo dohodnuto, že zašle 

fotografii inkriminovaného místa s upřesněním lokalizace. 

 J. Čechová – projekt na ulici Na Zábraní. A. Salaba uvedl, že od 1. 7. bude odbor 

posílen a začne se na tom pracovat. 

 J. Čechová – nová zastávka autobusu, dotaz, kdy bude přístřešek. A. Salaba uvedl, že 

smlouva se City Tools je těžkopádná, jedná s nimi  již od 1.3. a zatím nemá výsledek.  

Počítá, že by výsledek mohl být září. 

 R. Lepič – informoval o připravovaných akcích pro jejich místní část a pozval 

přítomné na 24. 6. na setkání rodáků.  

 K. Šromota – minule se projednávaly cyklostezky, objevil se stavitel, který chce 

stavět rodinný dům na pozemku, který sahá až k potoku – město by mělo odkoupit 

inkriminovanou část pozemku. 

 D. Svobodová – dotaz k cyklostezkám – zda bude v průpichu (ul. Tovární – Škodova) 

realizována cyklostezka. Na tento dotaz bude zjištěna odpověď a zaslána všem 

členům.  

 Návrh termínu na konání schůzí VMČ ve 2. Pololetí – odsouhlaseno všemi hlasy: 

čtvrtek 14. 9. 2017 od 16 hodin v zasedačce Smetanka 

čtvrtek 19. 10. 2017 od 16 hodin v zasedačce Smetanka 

čtvrtek 9. 11. 2017 od 16 hodin v zasedačce Smetanka 

čtvrtek 7. 12. 2017 od 16 hodin v salonku Městského domu 

 Předseda – materiály, které chtějí projednat ve výboru zasílat s předstihem (3 týdny).   

 Zápisy z jednání výboru posílat, nikola.skurkova@prerov.eu, vyvěšují se na web, řada 

zápisů chybí.  

 

8. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

mailto:nikola.skurkova@prerov.eu

