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 Zápis z 47. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 14.05.2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Rady města, nám. TGM 1,  Přerov 

 

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

Karel, MBA, Valachová Naděžda, Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Hudečková Marie, Švestková Valéria, Ing. arch. Horký Jan, Ing. Svák Ondřej, 

 

Hosté:  Alexandr Salaba – odbor MAJ; Ing.  František Zlámal – odbor ROZ; Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk 

Dostál – odbor PRI, p. Pavel Košutek – náměstek primátora, Ing. Vladimír Holan – člen RM,  

Program: 

1. Stavby připravované odborem MAJ .............................................................................................. 1 

2. Záměr zadání VZ „Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově“ ................................. 2 

3. Dostavba domova pro seniory – pavilon G ................................................................................... 2 

4. Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ ................................................................... 2 

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

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

 

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

v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/47/01/2018 

program.  

1.  Stavby připravované odborem MAJ 

P. Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy, byl pozván výborem, aby informoval o řešení dopravní 
situace v ul. U Tenisu, křižovatky u Penny marketu, křižovatky u Galerie a o převedení cyklistů přes 
železnici v Lověšicích, o kterém informoval Ing. František Zlámal, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje 
města.  

Lokalita u Tenisu – odbor MAJ zvažuje přesměrování dopravy v ul. Kosmákova, částečné zjednosměrnění 
v ul. U Tenisu. Všechny úpravy lze řešit po dokončení výstavby tenisové haly, výstavby protipovodňových 
opatření a opravy chodníku v rybářské aleji, tzn. nejdříve v roce 2020. Plánuje se prověření podloží 
chodníku sondami a na základě toho posoudit před domem U Tenisu 31-35 pro výborem navrhované 
parkování. 

Křižovatka u Penny marketu – návrh řešení byl zaslán na Dopravní inspektorát Policie ČR k projednání. 
Na příštím jednání bude výbor informován o výsledku. 

Křižovatka u Galerie – návrh řešení okružní křižovatky je hotov, rovněž bude projednán s dopravním 
inspektorátem. 

Převedení cyklistů přes železnici v Lověšicích – město vyžaduje podchod pro cyklisty, který je proti 
nadchodu/lávce z hlediska provozu výhodnější. V rámci modernizace železniční trati Brno – Přerov, 
5.stavba Kojetín - Přerov, jsou rušeny všechny přejezdy náhradou za nadjezdy, podjezdy, případně 
souběžnými komunikacemi s tratí. Na návrh odboru ROZ zůstane napojena i zahrádkářská kolonie. Od 
lávky napojené do ul. Družstevní bylo po projednání a zamítavém postoji výboru místní části upuštěno. 
Následně byl prověřen podjezd ve dvou možných polohách (v místě stávajícího přejezdu anebo 
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v prodloužení ulice Brněnská u autobusové točny). Bylo rozhodnuto, že podjezd bude umístěn v místě 
stávajícího přejezdu pod nově navrženou tratí i pod stávající, která bude zachována pro vlečku do TKD. 
Podjezd bude určen pouze pro chodce a cyklisty. Výbor vzal na vědomí informace o připravovaných 
stavbách - viz usnesení č. VPRID/47/02/2018. 

P. Salaba bude pozván na příští jednání VPRID k doplnění informací o projednání návrhů řešení 
křižovatek s DI Policie ČR. 

 

2. Záměr zadání VZ „Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově“ 

Mgr. Jan Strejček upřesnil VZ. Plánovaná energetická opatření byla po prověření dotačních možností 

zredukována na výměnu oken. Akce je již kryta rozpočtem města.  

Jedná se o výměnu oken a příslušných klempířských prvků. Okna budou rozměrově sjednocena. V NP 

budou osazena okna s izolačním trojsklem, s dřevěným rámem ošetřeným nátěrem s ochranou proti UV 

záření. V 1.NP budou skla opatřena folií proti vniknutí. Okna v 1.PP budou zasklena izolačním dvojsklem 

opatřeným folií proti vniknutí a prokopnutí, rám hliníkový.  

Budova Palackého 19 nebude v tuto chvíli řešena, střední škola ukončuje v této budově svoji činnost a 

o využití budovy se uvažuje, zodpověděli hosté dotaz člena výboru. 

 Výbor doporučil ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky – viz usnesení č. VPRID/47/03/2018. 

 

3. Dostavba domova pro seniory – pavilon G 

Zadávací podmínky VZ na zpracování projektové dokumentace „Dostavba domova pro seniory – pavilon 

G“ byly výborem projednány na minulém zasedání. VZ byla schválena Radou města a byla vyhlášena a 

vyvěšena na portálu veřejných zakázek. Výboru dodatečně schválil člena a náhradníka do komise pro 

výběr VZ, a to p. Marka Dostála členem a Ing. Petra Hermélyho náhradníkem do komise pro otevírání 

nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace – viz usnesení 

č. VPRID/47/04/2018. 

 

4. Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“  

Mgr. Jan Strejček a Ing. Zdeněk Dostál představili základní podmínky VZ na opravy lesních cest LHC 

Přerov 2 a stavbu. Z lesních cest LHC Přerov 2 byla k rekonstrukci vybrána páteřní komunikace – Hraběcí. 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce lesní cesty s novým povrchem z penetračního makadamu. 

Stavba bude realizována ve 2 etapách - nejprve budou během podzimu provedeny zemní práce, kácení, 

vystavěny propustky, upraveny odvodňovací rigoly, položena štěrkodrť a příští rok budou dodělány 

konstrukční vrstvy komunikací. Z důvodu zahlcenosti firem zakázkami byla technická kvalifikace snížena 

na nižší hranici. Město tím sleduje rozšíření počtu potenciálních uchazečů o zakázku. Zakázka bude 

financována z dotace MZ, z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, operace Lesnická 

infrastruktura.  

Výbor doporučil schválit zadávací podmínky této veřejné zakázky – viz usnesení č. VPRID/47/05/2018 
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5. Různé 

Přebudování suchého poldru v Újezdci – na dotaz pana předsedy podali zástupci odboru PRI aktuální 

dostupné informace. VZ zadává odbor MAJ, v červnu t.r. by zakázka měla být vysoutěžena, v srpnu by 

mohla být zahájena a do konce roku zrealizována. 

 

47. zasedání VPRID bylo ukončeno v 16:10 h. Termíny dalších zasedání VPRID byly stanoveny na: 

11.06.2018, 20.08.2018, 17.09.2018 

 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 16.05.2018 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

 

 

 

 

 …………….v.r.….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 47 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 14.05.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/47/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 47. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro  5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/47/02/2018 Stavby připravované odborem MAJ 

VPRID bere na vědomí informace o připravovaných stavbách odborem MAJ – dle programu výboru. 

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

VPRID/47/03/2018 Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově  

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadání veřejné zakázky na stavební práce výměnu oken v budově 

Palackého 1381/25 v Přerově.  

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/47/04/2018 Dostavba domova pro seniory – pavilon G 

VPRID schvaluje p. Marka Dostála členem a Ing. Petra Hermélyho náhradníkem do komise pro otevírání 
nabídek, posouzení a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace „Dostavba domova pro 
seniory – pavilon G“. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/47/05/2018 Veřejná zakázka „Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ 

VPRID doporučuje schválit zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Opravy 
lesních cest LHC Přerov 2“. 

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

Termíny dalších zasedání VPRID: 11. 06.2018, 20.08.2018, 17.09.2018 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 …………………v.r.....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 14.05.2018  
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Seznam zkratek: 
 

DI – dopravní inspektorát 

LHC – lesní hospodářský celek 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZ – Ministerstvo zemědělství 

NP/PP – nadzemní podlaží/podzemní podlaží 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města 

TKD – terminál kombinované dopravy 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


