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 Zápis z 39. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 06.09.2017 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu, Smetanova ul., Přerov 

 

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

Jaroslav, Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel MBA, Švestková Valéria, Valachová Naděžda (příchod 

15:20), Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)  

Omluveni: Ing. Draška Jiří 

Hosté: Ing. Bohumír Střelec (TSMPr), Ing. Pavel Gala (odbor ROZ), Ing. Lenka Škubalová (odbor ROZ), 

Ing. Ivana Pinkasová (odbor PRI), Ing. Zdeněk Dostál (odbor PRI), Mgr. Jan Strejček (odbor PRI) 

 

Program: 

1. Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017........................................... 1 

2. záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. 

Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“ ...................................................................... 2 

3. Záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  Svisle 13“  ..... 2 

4. záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“3 

5. VZ "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, 

Předmostí" ................................................................................................................................... 3 

6. VZ „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“ ................... 3 

Druhou VZ opět prezentoval Mgr. Strejček s p. Ing. Dostálem. ......................................................... 3 

7. Návrh plánu investic na r. 2018 ............................................................................................ 4 

8. Plán udržitelné mobility - Akční plán ..................................................................................... 4 

9. Různé.................................................................................................................................. 4 

Příloha - usnesení.......................................................................................................................... 5 

Seznam zkratek: ............................................................................................................................ 7 

 

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

v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/39/01/2017 

program, rozšířený o body VZ "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - 

ul. Sportovní, Předmostí" a VZ  „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. 

Dvořákova“, které byly avizovány před konáním výboru. Z programu byl z důvodu nezaslaných 

podkladů vypuštěn bod „Návrh plánu investic na r. 2018“. 

Pozn. v 15:20 se příchodem paní Valachové zvýšil počet členů VPRID na 8. Výbor byl nadále 

usnášeníschopný. 

1. Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 

Územní plán města Přerova (dále jen ÚPm) je třeba vyhodnocovat a ve čtyřletých intervalech po jeho 
vydání dle stavebního zákona vyhotovovat zprávu o uplatňování ÚPm.  Zpráva vychází ze zprávy z  let 
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2009 – 2013,  rozhodnutí stavebního úřadu, žádostí o změnu ÚPm i  podnětů dotčených orgánů a 
dalších organizací vznesených při projednání zprávy. Zpráva shrnuje, jak uvedl ing. Gala, kolik staveb, 
jakých druhů bylo v kterém území povoleno.   Dále se zaměřil na jednotlivé body závěru zprávy, 
kterými jsou jednotlivá doporučení oddělení územního plánování.  Jedná se o: pořízení změny ÚPm 
za účelem sesouladění s nadřazenou územně plánovací dokumentací, změnu využívaných 
přestavbových ploch a jejich přeřazení do ploch stabilizovaných, změnu využití ploch dopravní 
infrastruktury – drážní trati, tak aby mohly být objekty a pozemky využity i k jiným účelům, také je 
navrhováno vymezit některé cyklostezky jako veřejně prospěšné stavby z  důvodu velkého množství 
neznámých vlastníků dotčených pozemků aj. Od ledna 2018 bude po každé změně uveden ÚPm do 
právního stavu. 

K projednávanému bodu byly vzneseny dotazy, zda lze do ÚPm zapracovat index podlažní plochy a 
stupeň automobilizace. Ke stanovení indexu podlažní plochy by musely být zpracovány ÚAP (územně 
analytické podklady), stupeň automobilizace býval povinný údaj, nyní je v  ÚP nepovinný a 
v rozhodnutí lze z údajů vyjít jen v odůvodnění, uvedla Ing. Škubalová. 

VPRID svým usnesení č. VPRID/39/02/2017 doporučil ZM vzít na vědomí vyhodnocení projednání a 
schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 a uložit RM pověřit Odbor 
koncepce a strategického rozvoje přípravou podkladů a rozhodnout o pořízení změny ÚPmP 
v  souladu se schválenou Zprávou o uplatňování. 

 

2. záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. 

Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“  

Mgr. Strejček představil předložené materiály k 2.-4.bodu programu. Jedná se o modernizaci 
některých učeben, výstavbu výukového altánu na dvoře školy, spolu s potřebným novým 
předlážděním stávajících zpevněných ploch a novým vydlážděním nově navržených ploch  pro altán, 
dále bude vyměněna stávající krytá zvedací plošina pro OOSP, vybudováno nové WC pro OOSP a 
budou připojeny všechny učebny školy k internetové síti.  Akce je finančně kryta rozpočtem města. 

Na projekt je žádána dotace z ITI, které pokryje až  90 % uznatelných nákladů. 

Na dotazy členů výboru a hostů bylo zodpovězeno, že využití internetu odbor PRI neposuzuje, pouze 
zadává zpracování PD dle požadavků ředitelů ZŠ a odboru školství. Odhad nákladů vychází z  rozpočtu 

PD. 

Výbor doporučil ZM usnesením č. VPRID/39/03/2017 schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov . 

3. Záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  
Svisle 13“ 

Jedná se o modernizaci některých učeben, výstavbu otevíratelného altánu na dvoře školy, spolu 
s potřebným novým předlážděním stávajících zpevněných ploch na vstupním dvoře a novým 
vydlážděním nových zpevněných ploch pro altán, budou instalovány 2 nové lampy veřejného, bude 
instalována nová pojízdná schodišťová plošina pro OOSP, dále budou zřízeny 2 nové rampy – 
k novému altánu a k hlavnímu vstupu. Budou vytvořena nová WC pro OOSP a zřízena internetová 
konektivita pro všechny učebny, jak uvedl Mgr. Strejček.  Ing. Pinkasová potvrdila Ing. Střelcovi, že 
internetová připojení je uznatelný náklad z hlediska dotací. 
 
Výbor doporučil ZM usnesením č. VPRID/39/04/2017 schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“. 
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4. záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,  
Za Mlýnem 1“  

Opět se jedná o obdobný záměr jako v předešlých bodech. Záměrem je modernizace učeben, stavba 
altánu na dvoře školy, předláždění stávající zpevněné plochy na vstupním dvoře a nové vydláždění 
v zahradě. Také budou vystavěny cvičební prvky pro žáky obou stupňů ZŠ, přestavěny toalety v 1.NP 
na novou dispozici obohacenou o WC pro OOSP a zřízena internetová konektivita pro všechny 
učebny, jak uvedl Mgr. Strejček.  

Host výboru Ing. Strejček doporučil odboru PRI do předlohy pro ZM doplnit rozdělení na uznatelné a 
neuznatelné náklady. 

Výbor doporučil ZM usnesením č. VPRID/39/05/2017 schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 
„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“. 

Následně Ing. Pinkasová, vedoucí odboru PRI informovala o  přípravách plánu investic. Odbory MMPr 
zaslaly své požadavky s prioritami, ze kterých odbor PRI sestavil návrh plánu investic. V  současnosti je 
ve zpracování a v diskusi. Výboru bude plán předložen na příštím zasedání.  

5. VZ "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová zastávka - ul. Sportovní, 

Předmostí" 

Odbor PRI předložil výboru zadávací dokumentaci a návrh obchodních podmínek k  VZ malého 

rozsahu na stavbu autobusové zastávky v ul. Sportovní v Předmostí. Věcným gestorem je odbor MAJ, 

který byl zadavatelem PD. Předmětem zakázky bude stavba nové autobusové zastávky umístěné na 

jízdním pruhu místní komunikace, nástupiště bude doplněno zastávkovým přístřeškem.  Také bude 

upraven chodník na protilehlé straně komunikace s úpravou pro bezbariérový přechod pro chodce. 

Po účastnících výběrového řízení bude vyžadováno složení jistoty, technickou kvalifikaci účastníci 

doloží seznamem minimálně 5 obdobných zakázek, z nichž u jedné bude vyžadováno dláždění ploch 

v určitém minimálním rozsahu v určité hodnotě VZ. Zahájení stavby se předpokládá v  říjnu t.r. Po 

dodavateli stavby bude vyžadováno pojištění odpovědnosti za škodu s  limitem daným zadavatelem. 

Členy VPRID zajímaly možné dotace (na stavbu není možné získat dotaci), nízká výše navržené jistoty 

(jistota je v tis. Kč nikoliv v mil. Kč), celková výše nákladů (náklady vychází z odborného rozpočtu, 

součástí stavby jsou i přeložky sítí, budování kontejnerových stání aj.). Nová zastávka leží na trase 

současného vedení MHD a je součástí nově navrhovaného trasování MHD, jak zmínil Ing.  arch. Horký. 

Výbor schválil usnesením č. VPRID/39/06/2017 zadávací podmínky veřejné zakázky, za člena 

hodnotící komise VZ zvolil Ing. Sváka a náhradnici pí Švestkovou. 

6. VZ „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“  

Druhou VZ opět prezentoval Mgr. Strejček s p. Ing. Dostálem. Předmětem veřejné zakázky je 

rekonstrukce chodníků v ulici Tř. 17. listopadu a Dvořákova v Přerově.  Rekonstrukce chodníků 

spočívají v odstranění stávajícího litého asfaltu a zámkové dlažby a v položení živičných vrstev . 

Chodník od cyklostezky bude oddělen pásem šířky 0,3m reliéfní zámkovou dlažbou. Po účastnících 

výběrového řízení bude vyžadováno složení jistoty, technickou kvalifikaci účastníci doloží seznamem 

minimálně 3 obdobných zakázek, z toho jedna bude v minimální hodnotě stanovené zadavatelem.  

Předpokládané zahájení realizace je plánováno na jaro 2018. Po dodavateli stavby bude vyžadováno 

pojištění odpovědnosti za škodu s limitem daným zadavatelem. 
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Výbor se dotazoval na dotace, technologický postup i postup prací. Na akci bude čerpána dotace z ITI, 

která pokryje až 90% uznatelných nákladů. Postup prací bude následující - po odstranění stávajícího 

asfaltu, budou sanována propadlá místa, vyrovnání obrubníků. Dopravní režim zůstane zachován. 

7. Návrh plánu investic na r. 2018 

Bod byl zrušen a přesunut na příští jednání. 

8. Plán udržitelné mobility - Akční plán 

Ing. arch. Horký zaslal před konáním výboru všem členům tabulku  akcí k realizaci navržených Plánem 

udržitelné mobility s žádostí o ohodnocení priorit, na základě kterých by se sestavil Akční plán na 

období 2017-2022.  Žádost zůstala bez odezvy, proto bude bod přesunut na příští jednání. 

Organizační pracovnice doplní tabulku navrhovaných akcí o stav rozpracovanosti a p. Horký navrhne 

výběr akcí, které by měly být realizovány do r. 2022, poté členové VPRID obdrží tabulku k novému 

hodnocení priorit. 

9. Různé 

Předseda informoval o změně jednacího řádu výborů zastupitelstva, která spočívá v  přesunu 

kompetencí projednávat VZ na služby z VPRID na Hospodářský výbor. 

39. zasedání VPRID bylo ukončeno v 16:45. Termíny dalších zasedání: 

40. VPRID dne 09.10.2017 v 15 h, 

41. VPRID dne 06.11.2017 v 15h, 

42. VPRID dne 27.11.2017 v 15h, místo konání bude upřesněno v pozvánce.  

 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 13.09.2017 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 ……….v.r……….  

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 39 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 06.09.2017 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

_____________________________________________________________________________ 
VPRID/39/01/2017  Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 39. zasedání VPRID bez bodu „Návrh plánu investic na r. 2018“, který byl 
z důvodu nezaslaných podkladů vypuštěn. 
 
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
______________________________________________________________________________ 

VPRID/39/02/2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017 

1. VPRID doporučuje Zastupitelstvu města Přerova příslušnému podle § 6 odst. 5 

v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění, vzít na vědomí vyhodnocení projednání a 

schválit Zprávu o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017,  

2. VPRID doporučuje Zastupitelstvu města Přerova uložit RM pověřit Odbor koncepce a 

strategického rozvoje přípravou podkladů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 

písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění, rozhodnout o pořízení změny Územního plánu města Přerova v souladu se 

schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova 2013-2017. 

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

VPRID/39/03/2017 Záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 
14“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, ZŠ J.A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14“. 
 

Hlasování: Pro 8 / Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/39/04/2017 Záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Svisle 13“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“. 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se  0 – usnesení přijato  

_______________________________________________________________________________ 

VPRID/39/05/2017 Záměr zadání VZ „Modernizace a vybudování odborných učeben pro 
ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Modernizace a vybudování 
odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1“. 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  
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VPRID/39/06/2017 VZ "Autobusové zastávky v Přerově a Předmostí - Autobusová 

zastávka - ul. Sportovní, Předmostí" 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Autobusové zastávky v Přerově a 
Předmostí – Autobusová zastávka – ul. Sportovní, Předmostí“ 

2. VPRID jmenuje Ing. Ondřeje Sváka - členem a paní Valérii Švestkovou - náhradníkem do 
komise hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

VPRID/39/07/2017 VZ „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 17. listopadu a chodníku na ul. 

Dvořákova“ 

1. VPRID schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku na ul. Tř. 
17.  listopadu a chodníku na ul. Dvořákova“ 

2. VPRID jmenuje paní Naděždu Valachovou - členem a Ing. Petra Hermélyho - náhradníkem do 
komise hodnocení veřejné zakázky. 

Hlasování: Pro 8/ Proti  0/ Zdržel se 0 – usnesení přijato  

__________________________________________________________________________________ 

Termíny dalších zasedání: návrhy: 09.10., 06.11., 27.11. 2017 

 

 

 

 …………………..v.r...……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 06.09.2017 
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Seznam zkratek: 

ITI – integrované teritoriální investice 

MHD – městská hromadná doprava 

MK – místní komunikace 

odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OOSP – osoby se sníženou schopností orientace a pohybu 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

ÚPm / ÚPmP – Územní plán města / Územní plán města Přerova 

ÚAP – územně analytické podklady 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


