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 Zápis z 48. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 11.06.2018 v 15:00 h v zasedací místnosti magistrátu Smetanova 7,  Přerov 

 

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

Ing. Svák Ondřej, Ing. Šimeček Karel, MBA,  Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. Kazda Jaroslav, Švestková Valéria, Valachová Naděžda 

 

Hosté:  Bc. K*** V*** – MONETA Money Bank, P*** D*** - Olife Energy, Ing. Miloslav Dohnal + 

Alexandr Salaba + Jan Štajnar + Miroslav Kašpárek – odbor MAJ; Ing.  František Zlámal – odbor ROZ; 

Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI,  Ing. Bohumír Střelec – člen ZM, Ing. Vladimír Holan – 

člen RM 

Program: 

1. Dobíjecí stanice MONETA Money Bank ........................................................................................ 1 

3. Stavby připravované odborem MAJ .............................................................................................. 2 

4. VZ  „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“ ....................................... 3 

5. VZ „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“ .................... 3 

6. VZ „Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově“ ........................................................ 4 

7. VZ „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ .................................................................................. 4 

8. Plán udržitelné městské mobility – výběr projektů z Akčního plánu PUMM na rok 2019 ........... 4 

9. Různé ............................................................................................................................................. 5 

Příloha - usnesení .................................................................................................................................... 6 

Příloha - Výběr akcí z akčního plánu PUMM k realizaci v r. 2019+ .......................................................... 8 

Seznam zkratek: .................................................................................................................................... 10 

 

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

v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/48/01/2018 

program. V průběhu jednání se v 15:15 zvýšil počet členů příchodem p. Marka Dostála na 6 členů; 

v době od 16:30 -17:10 byla nepřítomna paní Marie Hudečková, počet členů se po tuto dobu snížil na 

5 členů; výbor byl po celou dobu zasedání usnášeníschopný. 

 

1.  Dobíjecí stanice MONETA Money Bank 

Společnost MONETA Money Bank ve spolupráci s Olife source oslovila město s nabídkou spolupráce na 

zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily. Město žádá o pronájem dvou parkovacích míst v docházkové 

vzdálenosti své pobočky za symbolické nájemné. Nabíjecí stanice by sloužila pro firemní elektromobily 

(resp. regionální pracovníky) i pro veřejnost. Společnost MONETA Money Bank představila firemní 

politiku obnovy autoparku spočívající v postupné kompletní výměně za elektromobily. Pro dobíjení 

elektromobilů zřizují síť nabíjecích stanic, které umísťují v docházkové vzdálenosti od pobočky.  
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Zástupce Olife source osvětlil 3 varianty umístění a technickou stránku fungování nabíjecí stanice – 

technické parametry, délku nabíjení, ovládání nabíjecí stanice. Nabíječka bude disponovat s univerzálním 

konektorem, půjde o středněrychlou nabíjecí stanici pro současné napájení dvou automobilů. Nabíjení 

bude možné zahájit automaticky po vložení konektoru do vozidla nebo pomocí mobilní aplikace, která 

bude fungovat jako navigační systém pro síť nabíječek anebo bude upozorňovat na dokončení procesu 

nabíjení.  

Při diskusi byly zodpovězeny tyto dotazy: o ukončení nabití bude uživatel informován na mobilní telefon, 

v případě neodstavení nabitého vozidla obdrží řidič tři výzvy k odstavení vozidla a následně mu bude 

účtován další poplatek; v rámci hledání lokality pro umístění nabíjecí stanice nebylo jednáno s vlastníky 

obchodních center, tito připravují své vlastní projekty výstavby sítě nabíjecích stanic určeným 

zákazníkům prodejen; nabíjecí stanice se napojuje na stávající rozvaděč, ale v případě většího počtu 

stanic nebo v případě superrychlých nabíječek (20 min. nabíjení) je nutné vybudovat přívod 

z trafostanice. 

Pro umístění nabíjecí stanice MONETA Money Bank bylo doporučeno využít parkovací místa mimo ulici 

Čechovu.  Společnost požádá o umístění v ul. Nádražní, dle doporučení koordinační skupiny magistrátu. 

Vedoucí odboru MAJ zástupce společností upozornil, že město nepřipouští exkluzivitu projektu. 

Po odchodu zástupců společností výbor o tématu dále diskutoval. Předmětem rozpravy byl možný rozvoj 

elektronabíjecích stanic, podmínky jejich vzniku, umístění. Na základě této diskuse výbor doporučil 

zpracovat koncepci pro dobíjecí stanice v Přerově, která bude zohledňovat vhodnost jejich rozmístění, 

uživatelské podmínky a technické podmínky a rovněž doporučil zřízení dobíjecí stanice společnosti 

MONETA Money Bank za podmínek, které budou v souladu s uvedenou koncepcí – viz usnesení č. 

VPRID/48/02/2018. 

Města Třebíč, Třinec a Mladá Boleslav jsou městy, která elektromobilitu a oblast „smart city“ uvádí do 

života. 

2. Studie řešení lokality ul. Dvořákova 

Na základě požadavku odboru MAJ, který eviduje stížnosti na nedostatek parkovacích míst v lokalitě 

Dvořákova, bylo s odborem ROZ dohodnuto zpracování studie, informoval Ing. František Zlámal. Pan 

Alexandr Salaba doplnil popis nedostatků, jedná se o nevyhovující silniční síť, havarijní stav chodníků, 

nedostatek parkovacích míst pro rezidenty, nedostatek parkování pro návštěvníky nemocnice.  

Studii je možné řešit pouze jako doplnění stávajících komunikací o další parkovací místa nebo jako 

regeneraci lokality ul. Dvořákova. Výbor se shodl na komplexním řešení, vč. zeleně (při zachování 

vyhovující zeleně),  inženýrských sítí (zejména kanalizace, která je dle sdělení odboru MAJ v havarijním 

stavu), mobiliáře. Stávající výjezdy by byly polohově zachovány. 

Výbor doporučil zpracování studie regenerace lokality ul. Dvořákova (část od nemocnice po MŠ 

Dvořákova), která kompletně přeřeší parter sídliště – usnesení č. VPRID/48/03/2018. 

Dále bylo odboru MAJ doporučeno dočasně vyřešit parkování v lokalitě. Např. dle prostorových 

možností vyznačit vodorovným DZ kolmá parkovací stání v prostoru u garáží na ul. Dvořákově. 

 

 

3. Stavby připravované odborem MAJ 

P. Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy, byl pozván výborem, aby informoval o řešení dopravní 

situace křižovatky u Penny marketu, křižovatky u Galerie. Návrh řešení křižovatky u Penny marketu není 

dokončen a projednán s Dopravním inspektorátem Policie ČR. 
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Okružní křižovatka u Galerie Přerov – návrh zpracoval a představil Ing. Ondřej Svák. Dopravní inspektorát 

řešení předběžně odsouhlasil. Okružní křižovatka je řešena bez stavebních úprav. Středový ostrůvek je 

navržen umístěním zpomalovacích prahů a balisetů. Velikost je dostačující pro 12 m autobusy i kloubové 

autobusy. Přechody pro chodce zůstanou zachovány, nově se doplní některé dopravní stíny. Realizační 

náklady jsou odhadnuty na 150 tis. Kč. 

Výbor vzal usnesením č. VPRID/48/04/2018 na vědomí informace z jednání s Dopravním inspektorátem 
Policie ČR ve věci řešení okružní křižovatky u Galerie Přerov a doporučil její realizaci co nejdříve, pokud 
možno ještě v letošním roce. 

 

4. VZ  „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“  

Technickou stránku zakázky osvětlil p. Jan Štajnar. Stávající stav stávajícího trubního propustku přes 

Vinarský potok je v havarijním stavu. Stávající trubní propustek bude nahrazen novým železobetonovým 

rámovým propustkem o délce 7.80 m. Svahy a dno vtoku a výtoku budou dlážděny lomovým kamenem 

do betonového lože. Nový propustek bude širší a je dimenzován na 100 letou povodeň. 

Mgr. Jan Strejček upřesnil základní podmínky VZ. Zakázka bude zadána jako zakázka malého rozsahu. 

Realizace je plánována na prázdniny t.r. V rámci prokázání způsobilosti je vyžadována autorizace pro 

obor mosty a inženýrské konstrukce.   

K veřejné zakázce nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Výbor doporučil schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, 

Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“ a jmenoval Ing. Karla Šimečka členem a p. Marka Dostála náhradníkem 

komise pro hodnocení a výběr VZ – viz usnesení č. VPRID/48/05/2018. 

 

5. VZ „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“  

Zadávací podmínky VZ na zpracování projektové dokumentace jsou zpracovány obvyklým způsobem. 

Jedná se o VZ malého rozsahu.  

Projekt představil p. Miroslav Kašpárek. Ve dně stávajícího suchého poldru bude vytvořen mokřad. Dno 

bude nepravidelně zahloubeno – vznikne tak tůň s pozvolnými břehy. V nejhlubší části dosáhne hloubka 

tůně cca 1,75 m. Tůň bude pod úrovní dna stávajícího suchého poldru. Napájet ji budou stávající 

meliorační drenáže. Drenáže budou přerušeny, přítok se zachová, odtok bude upraven vsazením nové 

uliční vpusti. Do tůně budou vysazeny vodní rostliny. Retenční schopnost poldru bude zachována. 

V rámci zadávacího řízení se bude jednat o zakázku malého rozsahu. V zadávací dokumentaci jsou 

obsaženy běžné podmínky VZ. Výbor neměl k podmínkám připomínky.  Realizace je plánována na období 

prázdnin 2018. 

Mgr. Jan Strejček zašle písemně informaci o možnosti získání dotace nebo podání žádosti o dotaci 

poskytovanou MŽP. 

Výbor doporučil schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Přebudování suchého poldru v k.ú. 

Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“, doporučil prověřit možnost získání dotace a jmenoval Ing. 
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Petra Hermélyho členem a Ing. Ondřeje Sváka náhradníkem komise pro hodnocení a výběr VZ – viz 

usnesení č. VPRID/48/06/2018. 

 

 

6. VZ „Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově“  

Celý záměr byl výboru prezentován na minulém výboru. Jedná se o podlimitní VZ. Dle sdělení Mgr. Jana 

Strejčka jsou zadávací podmínky zpracovány v souladu s květnovou metodikou MMR a nově jsou 

přísnější. S ohledem na předmět zakázky bude vyžadováno osvědčení montéra otvorových výplní 

v souladu s příslušnou ČSN. Také bude požadován referenční vzorek k prokázání kvality dodávaných 

výrobků. 

V rámci dotazování bylo zodpovězeno: projektant stavby bude členem hodnotící komise; odstín barvy 

světlého dubu na rámech oken byl zvolen dle požadavků památkářů; typ dřevěných rámů bude prověřen 

a zaslán výboru písemně.   

Výbor doporučil schválit zadávací podmínky veřejné zakázky a jmenoval p. Marka Dostála členem a 

Ing. arch. Jana Horkého náhradníkem komise pro hodnocení a výběr VZ – viz usnesení č. 

VPRID/48/07/2018. 

 

7. VZ „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ 

Zakázka je administrována externím zadavatelem, který pro hodnocení zakázky použil dvoukriteriální 

hodnocení. Vícekriteriální hodnocení chrání zadavatele před podáváním podhodnocených nabídek 

firem. Jedná se o podlimitní zakázku, u které se předpokládá realizace po prázdninách.  

Člen a náhradník nejsou do výběrové komise vyžadováni. Výbor vzal zadávací podmínky veřejné zakázky 

na vědomí – viz usnesení č. VPRID/48/08/2018. 

 

8. Plán udržitelné městské mobility – výběr projektů z Akčního plánu PUMM na rok 2019 

Odbor ROZ připravil ve spolupráci s Ing.arch. Janem Horkým výběr aktivit z Akčního plánu, které by se 

mohly v r. 2019+ realizovat a již byly schváleny v rámci schvalování Akčního plánu 2017-2022. Tyto 

projekty jsou připraveny nebo jsou ve vysokém stupni připravenosti. U některých jsou vedena jednání 

s vlastníky pozemků ve věci uzavření smluv na převody pozemků, zřízení věcných břemen apod. 

Druhá část (tabulka) obsahuje návrh akcí, které by se v r. 2019 projekčně připravovaly. Přehled projektů 

je uveden v příloze zápisu. Vybrané projekty naplňují Plán udržitelné městské mobility (PUMM). 

Členové výboru vznesli několik připomínek. Jednou z nich byla trvající podmínka výboru na zařazení mezi 

investice města, konkrétně 85% dotace na realizaci Telematických systémů pro veřejné parkovací 

plochy.  U projektů určených k rekonstrukci výbor navrhl doplňovat poznámku o současném technickém 

stavu dle pasportu komunikací. Dále členové výboru požádali o předložení návrhu na opravy a 

rekonstrukce, které budou odborem MAJ a PRI navrženy do investic na rok 2019. 
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Výbor vzal bez připomínek na vědomí návrh vybraných projektů k realizaci a k projektové přípravě v roce 

2019 z Plánu udržitelné městské mobility, s tím, že bude znovu projednán na srpnovém zasedání VPRID 

společně s plánem oprav navržených odborem MAJ (resp. odboru PRI) – viz usnesení č. 

VPRID/48/09/2018.  

9. Různé 

V rámci bodu Různé opětovně zazněl požadavek na předložení návrhu oprav a investic na r. 2019. Pan 

architekt Jan Horký informoval o nabídce soukromého vlastníka na odkup pozemků okolo průpichu. Na 

příštím jednání budou projednány podrobnosti. 

 

 

48. zasedání VPRID bylo ukončeno v 18:00 h. Další zasedání VPRID proběhne: 20.08.2018, 17.09.2018 

 

Přílohy: usnesení, Výběr akcí z akčního plánu PUMM k realizace v r. 2019+, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 13.06.2018 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

 

 

 

 

 ……………..v.r….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 48 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 11.06.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/47/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 48. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro  5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/02/2018 Dobíjecí stanice MONETA Money Bank  

1. VPRID doporučuje vypracovat koncepci pro dobíjecí stanice v Přerově, která bude zohledňovat 
vhodnost jejich rozmístění, uživatelské podmínky a technické podmínky, 

2. VPRID doporučuje zřízení dobíjecí stanice společnosti MONETA Money Bank za podmínek, které 
budou v souladu s uvedenou koncepcí.  

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

VPRID/48/03/2018 Studie řešení lokality ul. Dvořákova 

VPRID doporučuje zpracování studie regenerace lokality ul. Dvořákova (část od nemocnice po MŠ 

Dvořákova), která kompletně přeřeší parter sídliště. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/04/2018 Informace o dopravních stavbách - okružní křižovatka u Galerie 

VPRID bere na vědomí informace z jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR ve věci řešení okružní 
křižovatky u Galerie Přerov a doporučuje její realizaci co nejdříve, pokud možno ještě v letošním roce. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/05/2018 VZ  „Oprava propustku Př/Vin-P1 Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“ 

1. VPRID doporučuje schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava propustku Př/Vin-P1 
Přerov, Přerov XI-Vinary, Za Vrbím“, 

2. VPRID jmenuje Ing. Karla Šimečka členem a p. Marka Dostála náhradníkem komise pro 
hodnocení a výběr VZ. 

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

VPRID/48/06/2018  VZ „Přebudování suchého poldru v k.ú. Újezdec u Přerova na poldr 
s mokřadem“ 

1. VPRID doporučuje schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Přebudování suchého poldru v 
k.ú. Újezdec u Přerova na poldr s mokřadem“, 
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2. VPRID doporučuje prověřit možnost získání dotace, 
3. VPRID jmenuje Ing. Petra Hermélyho členem a Ing. Ondřeje Sváka náhradníkem komise pro 

hodnocení a výběr VZ. 

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

_____________________________________________________________________________________

VPRID/48/07/2018 VZ „Výměna oken v budově Palackého 1381/25 v Přerově“  

1. VPRID doporučuje schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Výměna oken v budově 
Palackého 1381/25 v Přerově“, 

2. VPRID jmenuje p. Marka Dostála členem a Ing. arch. Jana Horkého náhradníkem komise pro 
hodnocení a výběr VZ. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/08/2018  VZ „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ 

VPRID bere na vědomí zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“, 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/09/2018 Plán udržitelné městské mobility – výběr projektů z Akčního plánu na 

rok 2019 

VPRID bere bez připomínek na vědomí návrh vybraných projektů k realizaci a k projektové přípravě 

v roce 2019 z Plánu udržitelné městské mobility, s tím, že bude znovu projednán na srpnovém zasedání 

VPRID společně s plánem oprav navržených odborem MAJ (resp. odboru PRI).  

Hlasování: Pro  5/ Proti  0/ Zdržel se 1 - usnesení přijato 

___________________________________________________________________________________ 

VPRID/48/10/2018  Různé 

VPRID požaduje předložit návrh oprav a investic na rok 2019 na příští jednání výboru. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 …………………v.r....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 11.06.2018  
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Příloha - Výběr akcí z akčního plánu PUMM k realizaci v r. 2019+ 

 
Akce 

Odhad nákladů 
(tis. Kč) 

Krytí 

MÚK I/55 Předmostí (spolufinancování)  
 
usnesení ZM č. 937/32/6/2017 ze dne 24.10.2017 o schválení účasti 
města v centralizovaném zadání veřejné zakázky 

7 200,0 
 

kryto rozpočtem 
r. 2018 

Autobusová zastávka Palackého (SP bude vydáno do konce r. 2018; 
na jaře 2019 Veolia provede rekonstrukci parovodů) 
realizace v 2019 

 
1 600 

Cyklostezka v ul. Palackého 
(usnesení RM č.3014/74/5/2017 ze dne 10.08.2017 o zadání 
zpracování projektové dokumentace) 

 
14 000 

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova  
 
realizace v  2019 

12 000 
 

náklady dle DPS, rozpočtové 
opatření 8-9/2018 

Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS I/47 (převedení cyklistů z 
cyklostezky Žebračka u EMOSU  přes I/47 do myší díry) 
 
Prodloužen termín na zpracování PD, přeřešení vedení cyklostezky 
v souladu s projektem Emosu (vjezd pro HZS). Probíhají jednání ke 
směně pozemků Pozemkového fondu.  
realizace v 2019+   

 
 

2 400 
 
 

Chodník Pod Valy, Kozlovská vč. doplnění přechodu a přejezdu pro 
cyklisty (podána žádost o SP) realizace v r. 2019 

5 000 

Parkoviště Čapka Drahlovského (v roce 2019 proběhne rekonstrukce 
teplovodů; po zřízení věcných břemen k horkovodům na pozemcích 
ÚZSVM budou pozemky řešeny/převedeny na město) – předpoklad 
realizace 2019+ 

 
23 673 

Okružní křižovatka u Galerie (Šířava x Čechova) 150 

Úprava křižovatky u Penny marketu (Bří Hovůrkových x Ztracená x 
9.května x U Hřbitova) 

500  

Přerov - průtah centrem (průpich) - spolupodíl na stavbě 22 200  
(v rezervě kryto 12 200 tis.Kč) 

Nabíjecí stanice ČEZ nám. Přerovského povstání  
 
realizuje společnost ČEZ, podíl města 0 Kč 

 
0 

CELKEM 88 723  
 
 
Výběr akcí z akčního plánu SUMP k projektové přípravě 

Akce Odhad realizačních nákladů 
(tis. Kč) 

Cyklostezka Přerov, ul. Velké Novosady (pozn. pozemek Čecho-
Kanaďana) 

1 700 

Propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická 16 000 
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PUMM – Plán udržitelné městské mobility 

 

 
  

Palackého x Bratrská (10000) - doplnění přechodu (u pekařství Racek) 300 

Bratrská x Palackého(15219) - zkrácení přechodu na ul. Bratrské 
(pozn. přechod bude zkrácen v rámci stavby Cyklostezky Palackého) 

300 

Kozlovská x Bayerova – zkrácení přechodu(15293) u malého Alberta 300 

Šrobárova x Kozlovská – doplnění přechodu (15290) – řešení 
přechodů nebo lépe celé křižovatky Šrobárova x Kozlovská 

300 

Šrobárova x Kozlovská – doplnění přechodu(15292) dtto 300 

Kozlovská x Šrobárova – doplnění přechodu(15291) dtto 300 

Kozlovská x Šrobárova – doplnění přechodu(629) dtto 300 

Dopravní značení IAD vč. parkování 2 000 

Zóny 30 1 500 

Model dopravy IAD, VHD 2 000 
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Seznam zkratek: 

 

DI – dopravní inspektorát 

IAD – individuální automobilová doprava 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZ – Ministerstvo zemědělství 

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 

PUMM – Plán udržitelné městské mobility 

RM – Rada města 

VHD – veřejná hromadná doprava 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


