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 Zápis z 44. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 05.02.2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Smetanova 7,  Přerov 

 

Přítomni: Dostál Marek (odchod v 17:45), Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, 

Hudečková Marie, Ing. Kazda Jaroslav, Ing. Šimeček Karel MBA , Valachová Naděžda, Ing. Lesáková 

Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Švestková Valéria (nemoc), Ing. Svák Ondřej (nemoc) 

Hosté: Mgr. Jiří Janalík – odbor ROZ; Mgr. Jan Strejček a Ing. Zdeněk Dostál  – odbor PRI, Pavel Košutek – 

náměstek primátora, Ing. Bohumír Střelec – člen ZM, Ing. Vladimír Holan – člen RM 

Program: 

1. Zřízení nových cyklistických protisměrek ...................................................................................... 1 

2. Záměr zadání veřejné zakázky „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ ................................. 2 

3. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem ................................................................................ 2 

4. Využití hotelu Strojař - informace o dalším postupu v architektonicko-urbanistické soutěži ...... 3 

5. Rušení večerních a nočních železničních spojů osobních vlaků .................................................... 3 

6. Různé ............................................................................................................................................. 3 

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

 

Jednání výboru zahájil a vedl p. Hermély, předseda výboru. Na začátku jednání, v 15:05 h, byl výbor 

v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/44/01/2018 

program. 

1.  Zřízení nových cyklistických protisměrek 

Mgr. Jiří Janalík, cyklokoordinátor města, informoval o záměru zavedení jízdy cyklistů v prostisměru 
jednosměrných komunikací. Tyto úpravy legislativa umožňuje od r. 2009. Cyklopruhy na ul. 9. Května 
byly ŘSD odmítnuty se zdůvodněním navýšení provozu v předmětné ulici jakožto objízdné trase po dobu 
výstavby velkých dopravních staveb. Chybějící jižní cyklistické propojení vedlo cyklokordinátora k návrhu 
umožnit cyklistům jízdu v protisměru v ul. Sušilova a Jižní čtvrť III, ul. Lančíkových může být využita 
rovněž při cestách např. z/do Újezdce a spojení k zimnímu stadionu zajistí průjezd ul. Kouřílkova.  Tyto 
ulice byly vybrány s ohledem na intenzitu dopravy, jedná se o zklidněné ulice. Všechny navržené ulice 
jsou obsaženy v návrhu zobousměrnění jednosměrek pro cyklisty obsaženého ve schváleném Plánu 
udržitelné městské mobility.  

Další plánovaným cyklistickým opatřením je zřízení stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů 
v železničním podjezdu v Předmostí, a to prostřednictvím úpravy svislého a vodorovného dopravního 
značení. Jedná se o úpravu dočasnou, do doby výstavby cyklopodjezdu. Toto opatření bylo navrženo na 
základě podnětu městské policie. I když nejsou splněny šířkové parametry, budou zahájena nová jednání 
s dopravní policií a s odborem ESŽ, oddělením dopravně správních agend. Jedná se o dočasnost a 
vyřešení komfortu cyklistů – vyřešení nově vybudované cyklostezky na ul. Velká Dlážka s ul. Hranická. 

Na dotazy členů výboru cyklokoordinátor reagoval takto: úpravy v jednosměrných komunikacích by 
mohly být realizovány po konzultaci s dopravně správními agendami a dopravním inspektorátem Policie 
ČR bez vyznačení cyklistického pruhu v celé délce, pouze dodatkovou tabulkou a vyznačením cyklopruhu 
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pouze v křižovatkových nebo nepřehledných úsecích. Zároveň bude snížena rychlost provozu na 
30 km/h. Tyto změny jsou v souladu se zásadami uvedenými v technických podmínkách TP 179 
Návrhování komunikací pro cyklisty vydanými Ministerstvem dopravy ČR v květnu 2017. 

V diskusi vyjadřovali členové a hosté výboru své názory na  vhodnost umožnění jízdy cyklistů zejména 
v ul. Sušilově, kterou považují díky oboustrannému podélnému stání za úzkou. Padl názor opatření 
nerealizovat v ul. Sušilově, protože cyklisté mohou využít průjezd náměstím Svobody. Nebo další podnět 
zrušit úplně průjezd cyklistů v protisměru na nám. Svobody a v ul. Sušilově a zachovat jednosměrný 
provoz vč. cyklistů. Cyklokoordinátor zdůvodnil záměr existující koncepcí (zpracovanou v r. 2013 
ing. Janem Širokým), která je naplňována po jednotlivých úsecích přijatelných pro povolovací orgány. 
Tato koncepce byla převzata do Plánu udržitelné mobility. Rovněž je třeba umožňovat cyklistům 
bezpečnější pohyb.  Proti rušení cyklopruhů a pro jejich podporu se vyjádřili hosté pan náměstek i 
Ing. Vladimír Holan. 

Mimo realizaci cykloopatření, poukázal cyklokoordinátor na chybějící systematickou osvětu a dopravní 
výchovu cyklistů, a to jak ve školách, tak u ostatních cyklistů včetně seniorů. 

Výbor vzal na vědomí záměr umožnění jízdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací 
prostřednictvím úpravy dopravního značení v ulici Sušilova, Jižní čtvrť III, Kouřílkova a Lančíkových 
i záměr zřízení stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na chodníku v železničním podjezdu 
v Předmostí, a to prostřednictvím úpravy dopravního značení. Konkrétní připomínky a podněty jsou 
obsaženy v zápisu z jednání - „viz usnesením č. VPRID/44/02/2018. 

 

2. Záměr zadání veřejné zakázky „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ 

Mgr. Jan Strejček s Ing. Zdeňkem Dostálem představili záměr demolice domu v sociálně vyloučené 
oblasti na ul. Kojetínské. Předmětem záměru je demolice stávajícího domu, který tvoří 6 vchodů, 
přičemž bude zdemolován pouze 1, který je v současnosti neobydlen. Jedná se o zděnou třípatrovou 
cihlovou stavbu, jejíž demolice musí být provedeny tak, aby nenarušili statiku sousedního domu 
(vchodu). Před zahájením bouracích prací bude nutné vyklidit sklepní prostory zasypané komunálním 
odpadem. Na akci bude požádána dotace z dotačního programu MMR. Dotace pokryje až 85 % 
uznatelných nákladů. Na dotaz, co bude umístěno na nově vzniklé ploše, bylo zodpovězeno, že plocha 
zůstane volná po dobu 5leté udržitelnosti projektu. 

Výbor jednomyslně doporučil ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 
1831, Přerov“ – viz usnesení č. VPRID/44/03/2018. 

 

Mgr. Jan Strejček mimo tento bod informoval o přípravě VZ na opravu komunikace v ul. Pod Valy, která 
nebude do výboru předložena. Jedná se o opravu. 

 

3. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 

Projednání bodu „rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ bylo dle sdělení předsedy výboru 
zařazeno do programu výboru, protože téma bylo otevřeno na zasedání ZM a VPRID by se měl k realizaci 
také vyjádřit. Předmětem stavby jsou opravy stávajících sportovišť – tenisových kurtů, atletické dráhy, 
hřiště pro malou kopanou, sektor skoku do dálky, opravu oplocení a vybudování nového dětského hřiště 
pro školní družinu, nových drobných stavebních objektů pro údržbu a sklad a přístřešek, nových 
chodníků, zpevněných ploch a manipulační plochy a nového areálového rozvodu závlahové vody pro 
hřiště malé kopané. Celkové náklady stavby se pohybují na cca 17 mil. Kč. 

Pan vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací informoval o letošní stavbě 
rekonstrukce školy Za Mlýnem z dotace ITI. V rozpočtu města nejsou vyhrazeny finanční prostředky na 
rekonstrukci hřiště.  
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Následovala diskuse k potřebnosti rekonstrukce tohoto školního hřiště, o vysokých nákladech na stavbu, 
mluvilo se rekonstrukcích zbylých školních hřišť (ZŠ Želatovská, ZŠ Tenis a ZŠ Boženy Němcové) i o 
dalších sportovních zařízeních v okolí základních škol, která mohou školy využívat. Členové a hosté 
výboru rozebírali dle jejich názoru diskutabilní rozsah rekonstrukce s ohledem na okolní sportoviště TJ 
Spartak. Pan arch. Jan Horký doporučil zamyslet se nad využíváním dešťových vod k závlaze hřiště 
namísto vody odebírané ze Strhance i nad následnými provozními náklady. Pan Marek Dostál poukázal 
na problém nízkého vymezení finančních prostředků na uskutečnění záměru a jejich následné 
navyšování.  

Zástupci odboru PRI zdůvodňovali dotazy – rozsah rekonstrukce definují ředitelé škol, jednotlivé studie 
na školní hřiště zadává odbor sociálních věcí a školství, studie odhadne předpokládané náklady a až 
podrobná projektová dokumentace řeší stavbu detailně, odhaluje problémy, které musí vyřešit dalšími 
opatřeními (např. svažitost terénu a bezbariérovost), řeší zákonné požadavky a stanoví přesnou výši 
nákladů. Pan Ing. Zdeněk Dostál připravil 7 variant etapovité realizace rekonstrukce školního hřiště Za 
Mlýnem, které bude odbor PRI projednávat s panem náměstkem. Etapy jsou navrženy ve výši 
6-10 mil. Kč. 

(pozn. předseda výboru nebyl v době hlasování přítomen, počet hlasujících přítomných členů 6) 

Výbor na základě diskuse doporučil zpracovat střednědobý plán rekonstrukce školních hřišť s ohledem 
na jejich technický stav, budoucí provozní náklady, zaměření škol a okolní sportoviště, také doporučil 
revidovat rozsah investice na hřišti ZŠ Za Mlýnem a zvážit možnosti využití okolních sportovišť a 
doporučil prověřit ekonomičnost využití srážkových vod pro zavlažování na hřišti ZŠ Za Mlýnem – viz 
usnesení č. VPRID/44/04/2018. 

4. Využití hotelu Strojař - informace o dalším postupu v architektonicko-urbanistické soutěži 

Pan Marek Dostál informoval výbor o jednání projektového týmu s předsedy politických klubů k využití 
hotelu Strojař, které proběhlo dne 01.02.2018. Jednání bylo svoláno po rozsáhlé diskusi zastupitelstva 
k předloze zabývající se pokračováním urbanisticko-architektonické soutěže při navýšení předpokládané 
hodnoty následných projektových prací. Projektový tým se s předsedy politických klubů dohodl na 
novém variantním předložení materiálu do orgánů města (varianta I – nepokračovat v soutěži a 
nenavyšovat předpokládanou hodnotu projektových dokumentací; varianta II – pokračovat 
v architektonicko-urbanistické soutěži a navýšit předpokládanou hodnotu projektových dokumentací). 
S ohledem na časové hledisko a další rozestavěné stavby doporučil projektový tým variantu bez konání 
soutěže.  

Výbor k tomuto bodu nepřijal žádné nové usnesení. 

Pozn. V 17:45 se počet členů výboru snížil odchodem pana Marka Dostála na 6 členů 

5. Rušení večerních a nočních železničních spojů osobních vlaků  

Předseda výboru zařadil do programu rušení večerních vlakových spojů, které bylo nastíněno na 
zasedání minulého ZM. Spoje byly zrušeny mezi 22h – 5 h, kdy se nelze do ani z Přerova dostat. 
Přijatelné spojení zůstalo pouze mezi Přerovem a Olomoucí. Výbor poukázal na nutnost nápravy, na 
vyjádření nesouhlasu města. Jedná se o veřejnou službu, která by měla být zajištěna bez ohledu na 
ekonomičnost provozu.  Pan náměstek Pavel Košutek přislíbil, že se vedení města bude věcí zabývat. 

6. Různé 

Tématika parkování u ZŠ U Tenisu bude předložena a prodiskutována na příštím zasedání VPRID. 
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44. zasedání VPRID bylo ukončeno v 18:10 h. Termín 45. zasedání byl stanoven na 05.03.2018. 

Následující jednání se uskuteční 09.04.2018, 14.05.2018  

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 08.02.2018 

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila 

 

 

 

 

 ……………v.r.….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 44 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 05.02.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/44/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 44. zasedání VPRID. 
 
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/44/02/2018 Zřízení nových cyklistických protisměrek 

VPRID bere na vědomí záměr umožnění jízdy cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací 
prostřednictvím úpravy dopravního značení v ulici Sušilova, Jižní čtvrť III, Kouřílkova a Lančíkových i 
záměr zřízení stezky pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů na chodníku v železničním podjezdu 
v Předmostí, a to prostřednictvím úpravy dopravního značení. Konkrétní připomínky a podněty jsou 
obsaženy v zápisu z jednání. 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 1 - usnesení přijato  
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/44/03/2018 Záměr zadání veřejné zakázky „Demolice domu Kojetínská 1831, 
Přerov“ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“. 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/44/04/2018 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 

1. VPRID doporučuje zpracovat střednědobý plán rekonstrukce školních hřišť s ohledem na jejich 
technický stav, budoucí provozní náklady, zaměření škol a okolní sportoviště 

2. VPRID doporučuje revidovat rozsah investice na hřišti ZŠ Za Mlýnem a zvážit možnosti využití 
okolních sportovišť 

3. VPRID doporučuje prověřit ekonomičnost využití srážkových vod pro zavlažování na hřišti ZŠ Za 
Mlýnem. 

Hlasování: Pro 6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato  
(pozn. předseda výboru nebyl v době hlasování přítomen, počet hlasujících přítomných členů 6) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 ………………v.r…....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 05.02.2018 
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Seznam zkratek: 
 

DZ – dopravní značení 

ITI – integrované teritoriální investice 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor ESŽ – odbor evidenčních správních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


