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 Zápis z 49. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 20.08.2018 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. Kazda Jaroslav, Švestková Valéria, Valachová Naděžda Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník) 

Omluveni: Ing. Šimeček Karel, MBA, Ing. Svák Ondřej 

 

Hosté:  Ing. Ivana Pinkasová + Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI,  *** M*** Ch*** – 

prezident sportovního klubu  

Program: 

1. Protipožární zabezpečení Městského domu ................................................................................. 1 

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

4. Propojovací komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště ................................................ 2 

5. Předběžné návrhy akcí k realizaci v r. 2019 .................................................................................. 2 

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

5.1. pozemky Juty ................................................................................................................................. 3 

5.2. koncepce elektronabíjecích stanic pro elektromobily .................................................................. 3 

5.3. studie krátkodobého parkování u ZŠ a MŠ ................................................................................... 3 

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

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

 

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

v počtu 7 přítomných členů usnášeníschopný. Výbor odhlasoval usnesením č. VPRID/49/01/2018 

program. V průběhu jednání zůstal počet členů nezměněn a byl po celou dobu zasedání 

usnášeníschopný. 

 

1.  Protipožární zabezpečení Městského domu 

Ing. Zdeněk Dostál informoval výbor o technických parametrech připravované veřejné zakázky na 

elektronický protipožární systém (EPS) Městského domu (dále jen MD). V rámci zakázky bude pořízen 

zabezpečovací zařízení proti požáru, rovněž záložní zdroj elektrické energie. Na základě požadavku 

památkové péče budou restaurovány vstupní dveře do café-baru umístěného u hlavního vstupu do MD. 

Nový EPS bude samostatný pro každé podlaží. Zakázka bude z důvodu přetlaku poptávky soutěžena na 

podzim a zahájena ke konci roku. 

Zástupce odboru PRI zodpověděl tyto dotazy: podnět k instalaci nového EPS vzešel od KIS města 

Přerova; kontrola předané PD odhalila nedostatky, proto odbor PRI nechal PD přepracovat; systém 

protipožárního zabezpečení je technicky jednodušší, proto lze vyloučit obavu ohledně zastarání PD. 
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Výbor vzal podmínky VZ na vědomí a rozhodl o nejmenování člena a náhradníka do hodnotící komise – 

viz usnesení č. VPRID/49/02/2018. 

2. Spojovací chodník mezi ul. Alšova – U Hřbitova 

Výbor se na svém jednání v roce 2016 zabýval podnětem občana k odkupu pozemku u zimního stadionu, 

který by byl využit k vybudování  vodovodních přípojek i obnovení přístupové komunikace ke stávajícím 

zahrádkám. Host výboru, prezident Sportovního klubu Přerov 1908, z.s., prezentoval záměr sportovního 

klubu k prodeji pozemku p.č. 5307/466 v k.ú. Přerov, který je dotčen stávajícím chodníkem propojující 

ul. Alšovu a U Hřbitova. Pozemek by byl městu nabídnut za cenu nižší než je odhadní. Prodejem 

pozemku by sportovní klub mohl vyřešit vlastnické vztahy k některým pozemkům, které zasahují do 

sportovního areálu a jsou jimi dotčeny sportoviště ve východní části areálu. 

Členové výboru diskutovali o potřebě získání zmíněného pozemku a budoucí možnosti vybudování 

stezky pro chodce a cyklisty. Výbor doporučil zástupcům města vstoupit do jednání s SK Přerov a dalšími 

vlastníky pozemků pod stávající propojovací komunikací mezi ul. Alšova a U Hřbitova o možnostech 

nabytí do majetku města za účelem vybudování chodníku a cyklostezky – usnesení č. VPRID/49/03/2018. 

 

3. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem   

VZ na stavbu „rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ byla vyhlášena soutěž o VZ, v rámci níž byla 
podána pouze 1 nabídka a námitka proti ZD. Zadávací řízení bylo zrušeno, ZD byla opravena. Výbor byl 
zástupci odboru PRI seznámen s novými podmínkami VZ. Pokud bude dodavatel vysoutěžen v nově 
vyhlášeném řízení, bude stavba zahájena ještě na podzim t.r.  

Zakázku připravuje externí administrátor, který si zajistí nezávislé externí členy hodnotící a výběrové 
komise. 

Výbor doporučil usnesením č. VPRID/49/04/2018 schválit upravené zadávací podmínky veřejné zakázky 
„Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem, Přerov – II.“  

 

4. Propojovací komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště  

Mgr. Jan Strejček seznámil výbor s podmínkami veřejné zakázky na zpracování PD na stavbu propojení 

komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště. K podmínkám byla vznesena připomínka 

k doplnění oprávnění k provádění geologických průzkumů do podmínek profesní způsobilosti. Odbor PRI 

zváží úpravu podmínek ve smyslu vznesené připomínky. Doplnění profesní způsobilosti k provádění 

dendrologického průzkumu a navrhování kácení a výsadby bylo zamítnuto, z důvodu respektování 

požadavků a doporučení orgánu ochrany životního prostřední zpracovatelem PD vč. návrhu na druhovou 

skladbu zeleně.  

Výbor doporučil schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Propojovací komunikace ulice Kopaniny – 

Lipnická přes Výstaviště a jmenoval Ing. arch. Jana Horkého členem a p. Marka Dostála náhradníkem 

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

5. Předběžné návrhy akcí k realizaci v r. 2019 

Obor PRI, MAJ a ROZ sestavily předběžné návrhy na investice pro rok 2019. Dle vnitřního předpisu města 

se do 31.08. předkládají odboru PRI požadavky, ze kterých je sestaven návrh investic pro příští rok. 

Předběžné návrhy obsahují akce přecházející z roku 2018, akce projekčně připravené, ale rozpočtově 

nepokryté.  
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V diskusi vyjádřili členové VPRID skepsi k připravovaným „telematickým systémům pro veřejná 

parkování“, i přesto, že systém bude hrazen z dotace. Vysoká nákladovost akce a nejednoznačný přínos 

v období složité dopravní situace při realizaci velkých dopravních staveb je dle některých členů výboru 

důvodem k odložení akce.  Výbor doporučil doplnit k navrhovaným opravám a rekonstrukcím 

komunikací zdůvodnění výběru ve vazbě na pasport komunikací – viz usnesení č. VPRID/49/06/2018.  

5. Různé 

5.1.  pozemky Juty – na příštím jednání ZM bude projednán úplatný převod nemovitostí společnosti 

Juta, a.s. Jedná se o lokalitu typu brownfield, která bude protnuta stavbou průpichu. Budoucí 

rozvoj území bude podmíněn připravovaným regulačním plánem. Pozemky společnosti Juta, a.s., 

jsou pro město významné z hlediska vybudování komunikačního propojení budoucího území s ul. 

Havlíčkovou. V diskusi byly vyjádřeny pochybnosti nad celou lokalitou ležící v blízkosti sociálně 

vyloučené lokality. Předmětem negativního postoje byla i předpokládaná nabízená cena za m2 a 

celkový výdaj města za převod pozemku společnosti Juta. Výbor nepřijal usnesení, ve kterém 

hlasoval o doporučení schválit záměr nákupu nemovitosti od firmy Juta v okolí průpichu za 

stávajících obchodních podmínek – viz usnesení č. VPRID/49/07/2018. 

5.2.  koncepce elektronabíjecích stanic pro elektromobily – organizační pracovnice informovala 

o připravovaném jednání a podpisu smlouvy na zpracování koncepce, jejíž zadání bylo vyvoláno 

jednáním umístění elektronabíjecí stanice soukromé společnosti na ul. Nádražní-Čechova na 48. 

zasedání VPRID. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

5.3. studie krátkodobého parkování u ZŠ a MŠ – odbor ROZ provedl průzkum trhu na zpracování 

studie. Předmětem studie mělo být stanovení parkování v 35 lokalitách zahrnujících veškeré ZŠ, 

MŠ, jejich odloučená pracoviště, jesle i soukromé ZŠ a MŠ. Studie měla řešit možnost vymezení 

parkovacích stání 2 parkovací místa pro parkování K+R u základních škol na stávajících 

parkovištích nebo nových míst s přihlédnutím ke stavu zeleně a inženýrských sítí.  Dále měla 

vymezit 2-3 místa pro krátkodobé parkování po dobu 15 min. ráno a odpoledne u MŠ. Studie 

měla navrhnout další úpravy veřejného prostoru, zejména nový přechod vč. nasvětlení, úpravu 

přechodu, doplnění chodníku, úpravu dopravního režimu apod. V rámci průzkumu trhu 

zareagovaly 2 společnosti, jejichž nabídka se pohybovala v řádech několika stotisíců Kč. Druhou 

variantou je jednoduchá studie, která rozdělí navržená parkovací místa na místa vymezená na 

stávajících místech řešená pouze vodorovným DZ, a parkovací místa, u kterých by byly nutné 

stavební úpravy. Dle názoru výboru by jednoduchá studie měla být pro účely dalšího využití 

dostačující. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

49. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17.25 h. Další zasedání VPRID proběhne: 17.09.2018 

 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

V Přerově dne 22.08.2018 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

 

 

 ………………v.r.….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 49 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 20.08.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/49/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 49. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro   7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/02/2018 Protipožární zabezpečení Městského domu 

1. VPRID bere na vědomí podmínky VZ „protipožární zabezpečení Městského domu“ 

2. VPRID nebude jmenovat člena a náhradníka hodnotící komise VZ. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/03/2018 Spojovací chodník mezi ul. Alšova – U Hřbitova 

VPRID doporučuje zástupcům města vstoupit do jednání s SK Přerov a dalšími vlastníky pozemků pod 

stávající propojovací komunikací mezi ul. Alšova a U Hřbitova o možnostech nabytí do majetku města za 

účelem vybudování chodníku a cyklostezky. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/04/2018 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem, Přerov – II.  

VPRID doporučuje schválit upravené zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce školního hřiště 
ZŠ Za Mlýnem, Přerov – II.“. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/05/2018 Propojovací komunikace ul. Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště“ 

1. VPRID doporučuje schválit zadávací podmínky veřejné zakázky „Propojovací komunikace ulice 
Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště“, 

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

Hlasování: Pro  7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/06/2018  Předběžné návrhy akcí k realizaci v r. 2019 

VPRID doporučuje doplnit návrhy oprav a rekonstrukcí komunikací o zdůvodnění výběru ve vazbě na 
pasport komunikací. 

Hlasování: Pro  7/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
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_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/49/07/2018  Nákup nemovitosti od firmy Juta v okolí průpichu 

VPRID doporučuje schválit záměr nákupu nemovitosti od firmy Juta v okolí průpichu za stávajících 

obchodních podmínek. 

Hlasování: Pro  1/ Proti  1/ Zdržel se 5 - usnesení nepřijato 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 ………………v.r.……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 20.08.2018  
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Seznam zkratek: 

 

DZ – dopravní značení 

EPS - elektronický protipožární systém   

K + R – parkování Kiss and Ride (polib a jdi) – vyhrazené parkovací místo pro účely nástupu a výstupu 

spolujezdců 

MD - Městský dům 

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 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


