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 Zápis z 50. zasedání  

 Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)  
konaného dne 17.09.2018 v 15:00 h v zasedací místnosti Pivovaru ZUBR,  Přerov 

 

Přítomni: Dostál Marek (odchod 16:35), Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. arch. Horký Jan, 

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

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

Omluveni: Švestková Valéria, 

 

Hosté:  Ing. Pavel Gala – odbor ROZ, Mgr. Jan Strejček + Ing. Zdeněk Dostál – odbor PRI, Alexandr Salaba 

+ Miloslav Dohnal – odbor MAJ; Pavel Košutek – náměstek primátora 

 

Program: 

1. Územní plán města Přerova – změna č. 11 Územního plánu v lokalitě U Hvězdárny ................... 1 

3. Návrh investic k realizaci v r. 2019 ................................................................................................ 2 

4. Různé ............................................................................................................................................. 2 

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

Seznam zkratek: ...................................................................................................................................... 5 

 

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/50/01/2018 

program. V průběhu jednání se v 15:20 zvýšil počet členů příchodem Pí Naděždy Valachové na 8 členů; 

v 16:35 se počet členů výboru odchodem p. Marka Dostála snížil na 7; výbor byl po celou dobu zasedání 

usnášeníschopný. 

 

1.  Územní plán města Přerova – změna č. 11 Územního plánu v lokalitě U Hvězdárny 

Odbor ROZ předkládá ZM ke schválení vydání 11.změny Územního plánu města Přerova (dále jen ÚPm). 

Stejný materiál je proto předložen k projednání výboru. Předmětem změny ÚPm je změna části 

biokoridoru na plochu pro rodinné bydlení. Ke konceptu bylo vydáno stanovisko orgánu ochrany přírody, 

které je bez zásadních námitek. Podmínkou jsou minimální šířkové parametry, které byly v dokumentaci 

změny ÚPm respektovány, jak uvedl Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru ROZ 

Původní koncept výstavby infrastruktury pro lokalitu rodinných domů uvažoval přístupovou komunikaci 
na hranici katastrů Přerova a Želatovic s křížením biokoridoru. Tím, že se podařilo komunikaci napojit na 
komunikační síť v bývalých želatovských kasárnách, nebylo původní řešení již dále připravováno. Křížení 
biokoridoru bylo překážkou, nikoliv však nepřekonatelnou. Současný zásah do biokoridoru, spočívající ve  
změně šíře biokoridoru pro pozemky rodinných domů, obdržel kladné stanovisko orgánu ochrany 
přírody. doporučuje ZM vydat Změnu č. 11 Územního plánu města Přerova v lokalitě U Hvězdárny. 

Výbor usnesením č. VPRID/50/02/2018 doporučil ZM vydat Změnu č. 11 Územního plánu města Přerova 
v lokalitě U Hvězdárny. 
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2. Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13.etapa  – záměr schválení zadání VZ  

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav místních komunikací v oblasti ulic Teličkova, a 

Tyršova a Kotkova v rámci 13.etapy regenerace Předmostí. Jsou navrženy nové komunikace (chodníky, 

stezka pro cyklisty) a případně upraveny současné parametry místních komunikací tak, aby byla zvýšena 

bezpečnost dopravy nebo zajištěna bezbariérovost užívání. Na stávajícím parkovišti Teličkova 1 a 2 bude 

provedena výměna obrusné vrstvy, silničních obrubníků. Na ulici Kotkově budou upraveny  pouze 

chodníky. Bude modernizováno veřejné osvětlení, vybudovány komunitní zahrádky, vybudováno hřiště 

pro parkour a fitness a obnovena zeleně.  V rámci regenerace bylo původně plánováno 16.etap, 14.-16. 

etapa zahrnuje okolí fotbalového hřiště a sportovní haly. 

V diskusi zodpověděli zástupci odboru PRI dotazy členů výboru: nově vzniklé servisní místo bude nabízet 

pumpu a klíče.  Rekonstrukce přilehlých ulic Janáčkova, Karasova a druhá část Tyršovy nemůže být do 

regenerace zahrnuta, nejedná se o panelové sídliště, rekonstrukce musí být řešena samostatně. Záměr 

je předkládán k projednání a ke schválení v dostatečném předstihu před realizací plánovanou na jaro 

2019. Výbor doporučil ZM usnesením č. VPRID/50/03/2018 schválit záměr zadat veřejnou zakázku na 

stavební práce s názvem „Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“. 

 

 

3. Návrh investic k realizaci v r. 2019 

Ing. Zdeněk Dostál sestavil soupis požadavků na investice, které zaslaly odbory magistrátu.  Některé 
požadavky se opakují, pokud byly zadány více odbory. O výběru investic na rok 2019 budou vedena další 
jednání za přítomnosti náměstka primátora. Ing. Miloslav Dohnal informoval o jednáních s ÚZSVM ve 
věci převodů pozemků dotčených plánovanými stavbami (stavbou cyklostezky na Palackého ulici, 
parkoviště Č. Drahlovského, chodníku na ul. Komenského, aj.). Dále zástupci odboru MAJ a PRI 
informovali o plánech správců sítí, zejména změn plánovaných rekonstrukcí, které stavby města 
termínově odsunou. Pan Alexandr Salaba osvětlil klíč výběru komunikací mezi plánované opravy a 
rekonstrukce.  Výběr je závislý na 3 faktorech:  stavu komunikace/chodníku , důležitosti a požadavcích 
občanů. Členové výboru kvitovali požadavek výměny info tabulí na autobusovém nádraží, které nejsou 
při osvícení sluncem čitelné. Dále byl vznesen opětovný požadavek na rekonstrukci komunikace v ul. 
Svépomoc I.  

Vedoucí odboru MAJ představil návrh na vytvoření speciálního fondu určeného na obnovu majetku, 
zejména komunikací. Výbor vzal usnesením č. VPRID/50/04/2018 na vědomí požadavky odborů 
magistrátu na investice v r. 2019. 

pozn. 16:35 odchod p. Marka Dostála 

 

4. Různé 

V rámci bodu Různé předseda výboru zhodnotil činnost výboru a poděkoval všem přítomným členům i 

hostům výboru za spolupráci.  Výbor se mohl dle pana předsedy hlouběji zabývat zbytným majetkem a 

doporučit ZM jak naložit s budovami na nám. TGM nebo kde umístit radnici.  

Ing. arch. Jan Horký navrhl v případě znovuvytvoření výboru po komunálních volbách zúžit jeho 

kompetence, např. oddělením oblasti dopravy. 

 

50. zasedání VPRID bylo ukončeno v 17:05h. Další zasedání VPRID nebylo vzhledem ke komunálním 

volbám naplánováno. 
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Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

 

 

 

V Přerově dne 24.09.2018 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 

 

 

 

 

 ……………..v.r.….…………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 50 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

ze dne 17.09.2018 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

____________________________________________________________________________________ 
VPRID/50/01/2018 Program zasedání 
VPRID  schvaluje program 50. zasedání VPRID. 
Hlasování: Pro  7 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/50/02/2018 Územní plán města Přerova – změna č. 11 Územního plánu v lokalitě U 
Hvězdárny 

VPRID doporučuje ZM vydat Změnu č. 11 Územního plánu města Přerova v lokalitě U Hvězdárny. 

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

VPRID/50/03/2018 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13.etapa  – záměr schválení 
zadání VZ 

VPRID doporučuje ZM schválit záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Regenerace 

panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

VPRID/50/04/2018  Návrh investic k realizaci v r. 2019 

VPRID bere na vědomí požadavky odborů magistrátu na investice v r. 2019. 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 …………………v.r.....……………….. 

 Ing. Petr Hermély 

 předseda výboru 

V Přerově dne 17.09.2018  
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Seznam zkratek: 

 

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 

ÚPm Přerova – Územní plán města Přerova 

ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VHD – veřejná hromadná doprava 

VPRID – Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

VZ – veřejná zakázka 

ZM – zastupitelstvo města 

 


