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 Zápis z jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Datum jednání: 
04.02.2019, (od 15:00 prohlídka hotelu Strojař, poté jednání komise 
v zasedací místnosti) 

Místo jednání: 
zasedací místnost Magistrátu města Přerova, budova Stavebního 

úřadu 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Vladimír Pospíšil 

 Petr Stržínek 

 Ing. Ondřej Svák 

 Ing. Milan Passinger (přítomen pouze na prohlídce hotelu Strojař) 

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Bohumír Sedláček 

Přítomní hosté: Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje) 

Na vědomí: 
všem členům KRIDB, přítomným hostům, dále bude zápis zveřejněn 

na webu města 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: 
Po zaslání zápisu účastníci jednání připomínkují zápis do termínu, 

stanoveném v průvodním e-mailu; po schválení předsedou komise 

bude rozeslán čistopis zápisu 

Verze zápisu: V2 

Datum příštího jednání: 11.03.2019  

Program: 

 Prohlídka hotelu Stojař .................................................................................................... 1 

1. Využití hotelu Strojař ...................................................................................................... 2 

2. Koncepce nabíjecích stanic v Přerově ............................................................................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................ 3 

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

 

 Prohlídka hotelu Stojař 

Od 15:00-16:00 h proběhla prohlídka objektu Strojaře. Mimo členy komise se prohlídky zúčastnil i 

náměstek primátora Mgr. Petr Kouba. Během prohlídky bylo pořízeno několik fotografií objektu, které 
budou rozeslány všem členům prostřednictvím úschovny. Z dalšího navazujícího jednání v zasedací 

místnosti magistrátu se omluvil Ing. Milan Passinger. 

Jednání komise od 16:00 h se zúčastnilo 6 členů, komise byla usnášeníschopná. Jednání zahájil a vedl 

pan Marek Dostál, předseda komise. Před koncem jednání se odchodem p. Petra Stržínka v 18:00 
počet členů KRIDB snížil na 5, komise zůstala usnášeníschopná. Komise schválila usnesením  
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KRIDB/02/01/2019 navržený program jednání. Mimo hlasování se členové dohodli navázat diskusí na 
proběhlou prohlídku (body 1 a 2 dle programu byly projednány v opačném pořadí).  

1. Využití hotelu Strojař  

Předseda informoval o proběhlé schůzce s vedoucími odborů MMPr SVŠ, PRI a ředitelkou Sociálních 

služeb města Přerova. Cílem jednání bylo získání informací o fungování DS, DPS, dále poptávce po 

těchto službách.  
Na objekt je možné získat dotaci na realizaci energetických opatření (nové opláštění, výměnu oken a  

dveří) a dotaci na 22 bezbariérových bytů, jejíž čerpání je však omezeno limitem de minimis (500 000 
EUR pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu).  

Komise diskutovala o možném úskalí v soužití 2 různorodých komunit (senioři x mladé rodiny), o 

demografické křivce, potřebách menších bytů určených pro seniory, o obsazenosti stávajících DPS, o 
počtu a nutnosti umístění stávajících cca 11 vozíčkářů, o možnosti rekonstrukce městských bytů pro 

mladé rodiny, a to zejména v lokalitě Jižní čtvrť. Byty hrazené z dotace jsou podmíněny 
bezbariérovostí; tyto byty by byly určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, což je 

široká skupina osob ZTP, nikoliv jen vozíčkáři.  
Stav nemovitosti, technická proveditelnost změny dispozic a výše vynaložených nákladů na přestavbu 

vedly členy k návrhům na výstavbu nového bytového objektu, který by splňoval veškeré požadavky.  

 
K bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení. 

 

2. Koncepce nabíjecích stanic v Přerově   

Vedoucí odboru ROZ odprezentoval zpracovanou Koncepci nabíjecích stanic v Přerově. Zpracování 

koncepce bylo zadáno na základě doporučení Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu ze dne 
11.06.2018 poté, co se na město obrátil soukromý investor se záměrem výstavby nabíjecí stanice na 

ul. Čechově nebo Nádražní.  
Koncepce nastavuje podmínky zbudování stanic soukromými investory a určuje umístění jednotlivých 

stanic napojených z distribuční sítě ČEZ budované jako veřejné/poloveřejné stanice s rychlým 

nabíjením nebo jako soukromé stanice s pomalým nabíjením nebo napojené z veřejného osvětlení 
(VO) určené pouze pro noční nabíjení rezidentů. Podmínkou nabíjení z VO je pokládka silových kabelů 

při rekonstrukci sítí VO a změna energetického zákona. Koncepce zahrnuje i prioritní veřejné nabíjecí 
stanice  realizované prostřednictvím soukromého investora nebo města. Tyto vytipované lokality jsou 

umístěny na větších veřejných placených i neplacených parkovištích. 

Parkovací místa u nabíjecích stanic budou označena jako vyhrazená stání svislou značkou (IP 12 
vyhrazené parkoviště) se symbolem parkování pro elektromobily a vodorovnou značkou zelené barvy 

se symbolem nabíjení elektromobilu. Na takovýchto vyhrazených místech nebude možné stát s jiným 
automobilem. Proběhla diskuse a dotazování ke zpoplatnění těchto parkování a k omezení parkování 

po dokončení nabíjení. Navrhované smluvní podmínky umožňují zpoplatnění parkovacích stání 
v souladu s parkovací politikou města. Nájemné bude hrazeno pouze za pozemek pod nabíjecí stanicí. 

Mobilní aplikace sloužící pro ovládání a uhrazení nabíjení, bude po nabití majitele elektromobilu 

upozorňovat na dokončení procesu nabití a vyzve jej k odstavení vozidla. Dle dřívějších informací 
investora, bude následně účtován poplatek za neodstavení vozidla. 

Koncepce má sloužit jako průvodce pro realizaci nabíjecích stanic soukromým investorem i městem.  
 

Komise doporučila svým usnesení č. KRIDB/02/02/2019 Radě města schválit tuto koncepci a prioritně 

realizovat veřejné nabíjecí stanice v režii města v lokalitách na Horním náměstí, na ul. Bayerově, u 
zimního stadionu a u plaveckého bazénu dle návrhu koncepce. 

 
(pozn. V 18:00 se počet členů komise snížil na 5 členů odchodem p. Stržínka, komise zůstala 
usnášeníschopná) 
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3. Různé 

Před jednáním komise obdrželi členové přehled veřejných zakázek, které byly zadány v otevřeném 
řízení na NEN – národním elektronickém nástroji, který je určen pro administraci a zadávání veřejných 

zakázek. Komise vzala usnesením č. KRIDB/02/03/2019 připravované veřejné zakázky na vědomí. 

2. jednání komise bylo ukončeno v 18:10 h. Další zasedání KRIDB bylo naplánováno na: 11.03.2019. 

 
V Přerově dne 05.02.2019 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková 
 

 
 

 

 
 

……………v.r.………….. 
Marek Dostál 

předseda komise 

 

 

 

 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

 

 

 

Seznam zkratek: 
DPS – domov s pečovatelskou službou 

DS – domov seniorů 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 
Odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje  
RM – Rada města  

VO – veřejné osvětlení 

ZTP osoby – osoby zvlášť těžce postižené  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 02 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 04.02.2019 

 

KRIDB/02/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 02. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/02/02/2019 Koncepce nabíjecích stanic města Přerova 
KRIDB   

1) doporučuje RM schválit Koncepci nabíjecích stanic města Přerova, 
2) doporučuje RM prioritně realizovat veřejné nabíjecí stanice v režii města v lokalitách na 

Horním náměstí, na ul. Bayerově, u zimního stadionu a u plaveckého bazénu dle návrhu 

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

 
KRIDB/02/03/2019 Připravované investiční akce města Přerova 

KRIDB  bere na vědomí připravované veřejné zakázky města Přerova. 

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

Termíny dalších jednání komise: 11.03.2019 v 15:30h 
 

 
 

 

 
……………v.r.………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


