
1 
 

 Zápis z 38. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 09.08.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova ul., Přerov 

 

Přítomni: Dostál Marek, Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Kazda Jaroslav, Ing. arch. Horký 

Jan, Valachová Naděžda (odchod 17:45), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Švestková Valéria, Ing. Draška Jiří, Ing. Šimeček Karel MBA, Ing. Svák Ondřej, 

Hosté: Alexandr Salaba, Irena Šikulová, Radek Pospíšilík, Ing. Pavel Gala 

 

Program: 

1. Pasport komunikací a katalog poruch ........................................................................................... 1 

2. Systém měření rychlosti na ul. Hulínské, systém vážení nákladních automobilů na ul. 

Grymovské ............................................................................................................................................... 2 

3. Plán udržitelné mobility města Přerova – Akční plán ................................................................... 2 

4. Informace o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady ....................................... 3 

5. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

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

 

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

v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval program tak, jak byl zaslán spolu 

s pozvánkou. 

1. Pasport komunikací a katalog poruch 

Pan Salaba s paní Šikulovu, zástupci odboru majetku představili katalog poruch, pasport a katalog 
komunikací. Pasport pořizuje město ze zákona, katalog komunikací vychází z pasportu, který je 
rozšířený o dopravní značení, parkoviště, vjezdy atd. Neobsahuje klasifikaci komunikací. V r. 2016 
proběhlo posouzení MK 1-3 tř.v terénu a jejich následné ohodnocení. K vyhodnocování byly využity 
katalogové listy poruch vypracované Ministerstvem dopravy. Na základě hodnocení komunikací byl 
vytvořen nový projekt, katalog poruch, kde je každá komunikace, respektive její úsek zařazen dle 
poruch do třídy 1-5. Každá třída obsahuje označení jednotlivých vad. Vznikla databáze, ve které lze 
komunikace různě třídit, filtrovat a sestavovat plán oprav. Odbor MAJ se spolu s TSMPr zaměřují na 
rychlé opravy poruch zařazených ve 2-3 tř. Cílem takovýchto oprav je prodloužení životnosti a 
zamezení havarijního stavu. Dle hrubých odhadů odboru MAJ by si opravy a rekonstrukce komunikací 
zařazených do 4. a 5. tř. vyžádaly nejméně 250 mil. Kč. 

Dále byly zodpovězeny dotazy členů výboru: databázi využívá pro výběr komunikací k opravám odbor 
MAJ ve spolupráci s TSMPr. Plánem odboru MAJ je rozšíření katalogu poruch o chodníky a 
cyklostezky. Aktualizace katalogu bude dle slov pí Šikulové nejvhodnější 1x ročně, nejlépe na jaře. 

VPRID vzal na vědomí pasport komunikací a katalog poruch a doporučil zveřejnění map na webu 
města a vydat na toto téma tiskovou zprávu - usnesení č. VPRID/38/02/2017. 
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2. Systém měření rychlosti na ul. Hulínské, systém vážení nákladních automobilů na ul. 
Grymovské 

Host výboru pan Radek Pospíšilík, člen RM, informoval o dlouhodobých snahách řešit rychlost a 
bezpečnost na některých komunikacích Přerova. Dobré řešení by byla výstavba okružní křižovatky, 
kterou ŘSD nebude realizovat, preventivní opatření jsou málo účinná. Zkušenosti z jiných měst, kde 
mají systém automatického měření  jednoznačně hovoří pro zavedení měření rychlosti. Systém 
měření rychlosti pracuje automaticky, nepřetržitě a bezobslužně. Návratnost vynaložených nákladů 
s vysokou průjezdností je velice rychlá, dříve jak rok. Spolu se zavedením systému je nutné počítat 
s navýšením počtu zaměstnanců magistrátu městské policie. Členové výboru se pozastavovali nad 
počtem nutného navýšení pracovníků. Ten vycházel z odhadu odborů ESŽ a OE a lze říci, že je odhad 
předimenzovaný.  

Překračování hmotnosti a vážení nákladních aut na silnicích 1-3. třídy je v gesci krajského úřadu.  

Výbor doporučil usnesením č. VPRID/38/03/2017 ZM uložit RM realizovat systém měření rychlosti a 
správy dopravních přestupků na křižovatce Hulínská - Lověšice v obou směrech, v místí části Lýsky 
v obou směrech a na ul. Grymovská v Kozlovicích, a doporučil ZM uložit RM jednat s krajským úřadem 
ohledně vysokorychlostního vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích. 

3. Plán udržitelné mobility města Přerova – Akční plán 

Zpracovatel plánu dokončil Plán udržitelné mobility města Přerova, který byl předložen k projednání 
RM. RM na 73. schůzi podala návrh ZM schválit Plán udržitelné mobility, také schválit Akční plán, 
nepřijala návrh usnesení ohledně konceptu parkovací politiky a uložila OE zahrnout do rozpočtového 
výhledu na r. 2018 finanční prostředky ve výši 20,9 mil. Kč na realizaci staveb dle Akčního plánu pod 
podmínkou schválení Akčního plánu ZM. 

Akční plán byl VPRID představen ing. arch. Janem Horkým. Všechny připravované stavby vč. investic 
státu a kraje byly seskládány do časové osy, bylo stanoveno období dokončení těchto staveb a na 
základě časové osy byl sestaven akční plán s cílovou hodnotou ročních nákladů 20 mil. Kč. Výběr akcí 
k realizaci na příští rok byl navržen dle stupně projekční připravenosti. P. Marek Dostál, člen výboru, 
nevybíravě komentoval předložený Akční plán a kritizoval sestavení a výběr staveb v akčním plánu, 
nezařazení akcí s možností dotace ve výši 60 %. Důvodem kritiky výběru stavby chodníku a parkoviště 
u Evangelického kostela je dle členů výboru nepotřebnost této stavby a jiné priority (např. propojení 
cyklostezek, výstavba parkovacích domů, přetrasování MHD), na které by se město mělo zaměřit. 

Akční plán je živý dokument, jeho schválením nevzniká dle Ing. Pavla Galy, závazek města realizovat 
tyto akce. Realizace se schválí momentem schválení rozpočtu.   

Výbor hlasoval o 3 bodech navrženého usnesení, o každém bodě zvlášť, přičemž: 

 nebyl přijat 1. bod usnesení č. VPRID/38/04/2017, kdy výbor doporučoval ZM schválit Plán 
udržitelné městské mobility města Přerova, 

 nebyl přijat 2. bod usnesení č. VPRID/38/04/2017, kdy výbor doporučoval ZM schválit Akční 
plán pro období 2017-2022 a 

 byl přijat 3. bod usnesení č. VPRID/38/04/2017, kdy výbor doporučil ZM schválit akce 
k realizaci v r. 2018 z Akčního plánu s tím, že stavba „Chodník u Evangelického kostela + 
parkoviště“ bude do něj zařazena pod podmínkou příslibu získání dotace ve výši min. 60% 
celkových nákladů. V opačném případě uložit RM navrhnout jiné projekty do Akčního plánu 
se stejným minimálním podílem dotace. 
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4. Informace o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady  

Předseda výboru informoval o předložení návrhu ZM ke zřízení pracovní skupiny, která by se zabývala 
komunikací se společností Veolia na řešení problematiky zásobování města teplem, logistiky, 
energetického využití odpadu a projednáním memoranda o spolupráci.  Pro návrh bylo pouze 13 
členů ZM. Nepřijetí návrhu bylo zdůvodněno fungováním skupiny na úrovni kraje. Po konání ZM 
proběhlo další jednání se zástupci společnosti Veolia. Veolia je připravena prezentovat své záměry 
politickým stranám. 

Členové výboru vzali na vědomí informaci o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady 
a po diskusi navrhli pozvat na další zasedání výboru ředitele společnosti Teplo Přerov a.s. a zároveň i 
energetičku města – viz usnesení č.  VPRID/38/05/2017. 

pozn. v 17:45 se odchodem pí Valachové snížil počet členů VPRID na 4, výbor nebyl usnášeníschopný 

 

5. Různé 

Předseda výboru navrhl po realizaci zobousměrnění ul. Palackého dočasně zřídit smíšenou stezku pro 
chodce a cyklisty. Vedoucí odboru ROZ oponoval dlouhým povolovacím řízením a připravovanou 
dokumentací pro samostatnou cyklostezku v ul. Palackého vč. vyřešení napojení na cyklostezku na 
nábř. PFB i na cyklostezku Velká Dlážka u hotelu Strojař. Také bylo sděleno, že převod mostu Míru 
z vlastnictví ŘSD do majetku města město Přerov v letošním roce zamítlo na základě výsledku 
posudku stavu mostu. 

38. zasedání VPRID bylo ukončeno v 18:05h. Termín dalšího zasedání byl stanoven na středu 
06.09.2017 v 15h, místo konání bude upřesněno v pozvánce.  

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 21.08.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 …………….…v.r.…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 38 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 09.08.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_____________________________________________________________________________ 
VPRID/38/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 38. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
______________________________________________________________________________ 

VPRID/38/02/2017 Pasport komunikací a katalog poruch 

 

VPRID bere na vědomí pasport komunikací a katalog poruch a doporučuje zveřejnění map na webu 
města a vydat na toto téma tiskovou zprávu. 

Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
_________________________________________________________________________________ 

VPRID/38/03/2017 Systém měření rychlosti na ul. Hulínské, na ul. U Silnice v Lýskách, 
systém vážení nákladních automobilů na ul. Grymovské 
v Kozlovicích 

1. VPRID doporučuje ZM uložit RM realizovat systém měření rychlosti a správy dopravních 
přestupků na křižovatce Hulínská - Lověšice v obou směrech, v místí části Lýsky v obou 
směrech a na ul. Grymovská v Kozlovicích, 

 
2. VPRID doporučuje ZM uložit RM jednat s krajským úřadem ohledně vysokorychlostního 

vážení na ul. Grymovská v Kozlovicích. 
 

Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/38/04/2017 Plán udržitelné mobility města Přerova – akční plán 

1. VPRID doporučuje ZM schválit Plán udržitelné městské mobility města Přerova 
Hlasování: Pro 3/ Proti  1/ Zdržel se 1 – usnesení nepřijato  

2. VPRID doporučuje ZM schválit Akční plán pro období 2017-2022 
Hlasování: Pro 1/Proti  0/ Zdržel se   4 – usnesení nepřijato 
3. VPRID doporučuje ZM schválit akce k realizaci v r. 2018 z Akčního plánu s tím, že stavba 

„Chodník u Evangelického kostela + parkoviště“ bude do něj zařazena pod podmínkou příslibu 
získání dotace ve výši min. 60% celkových nákladů. V opačném případě uložit RM navrhnout jiné 
projekty do Akčního plánu se stejným minimálním podílem dotace. 

Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

_______________________________________________________________________________ 
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VPRID/38/05/2017 Informace o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a 
odpady 

1. VPRID bere na vědomí informaci o návrhu zřízení pracovní skupiny pro energetiku a odpady, 
2. VPRID navrhuje pozvat na další zasedání výboru ředitele společnosti Teplo Přerov a.s. a 

zároveň i energetičku města. 
Hlasování: Pro 5/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

 

 

 

 

 

 …………………....v.r.......……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 09.08.2017 
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Seznam zkratek: 

MHD – městská hromadná doprava 

MK – místní komunikace 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor ESŽ – odbor evidenčních správních služeb 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OE – odbor ekonomiky 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ZM – zastupitelstvo města 

 


