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 Zápis z jednání 

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

Datum jednání: 11.03.2019 

Místo jednání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, odboru ROZ 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Milan Passinger 

 Petr Stržínek 

 Ing. Ondřej Svák 

 Bohumír Sedláček 

Omluvení členové komise: Vladimír Pospíšil 

Přítomní hosté: Ing. Ivana Pinkasová (vedoucí odboru PRI) 

 Ing. Zdeněk Dostál (vedoucí oddělení investic, odbor PRI)  

 Alexandr Salaba (vedoucí oddělení dopravy, odbor MAJ) 

 
Ing. František Zlámal (vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města, 
odbor ROZ) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise 

Verze zápisu: V2 

Datum příštího jednání: 08.04.2019  

Program: 

1. Investiční akce připravované odborem řízení projektů a investic ........................................ 2 

2. Akce připravované oddělením dopravy ............................................................................. 2 

2.1. okružní křižovatka Čechova - Šířava .................................................................................. 2 

2.2. Křižovatka u Penny marketu ............................................................................................. 2 

2.3. Zobousměrnění ul. Wurmova ............................................................................................ 2 

3. Podnět k výstavbě chodníku a komunikace mezi ul. Hostýnská a Lančíkových a chodníku  
v ul. Durychova .............................................................................................................. 3 

Příloha - usnesení ....................................................................................................................... 5 
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Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:35. Komise byla na začátku jednání v počtu 8 
přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/03/01/2019 navržený 

program. 

1.  Investiční akce připravované odborem řízení projektů a investic   

Zástupci odboru PRI předložili členům komise soupis všech akcí přecházejících z minulého účetního 

období a akcí nově schválených na letošní rok. Jedná se o projekty v hodnotě na 500 tis. Kč. Zástupci 
představili pouze akce realizované oddělením investic v celkové hodnotě 290 mil. Kč. Ostatní akce jsou 

realizovány odborem MAJ. Mezi tyto akce patří: 

demolice objektu Chemik (na akci je podaná žádost o dotaci, hodnotu demolice navyšuje rozebírání 

konstrukce objektu za plného provozu sousedního domu, celková cena zahrnuje rovněž zateplení 

odhalené zdi sousedního objektu), rekonstrukce objektu na ul. Jasínkova (pro potřeby archivu 
magistrátu), parkoviště a autobusová zastávka na ul. Kabelíkova (parametry současné zastávky jsou 

nevyhovující), kino Hvězda (vzduchotechnika byla realizována v loňském roce, nyní je ve zkušebním 

provozu, objekt dále čeká výměna střechy a zateplení), nábřeží Rudolfa Lukaštíka (zvažuje se 
zpracování nového projektu z důvodu změny zadání, většího rozsahu; RM rozhodne o realizaci 

původního projektu nebo o jeho přepracování);  hřiště ZŠ Tenis (akce je v přípravě, probíhají jednání s 
VaK Přerov ohledně vlastnictví kanalizace).  

V seznamu akcí jsou zahrnuty i akce realizované v loňském roce, u kterých budou v letošním roce 

dořešena např. majetková vyrovnání. 

V závěru prvního bodu byla vedoucí odboru PRI informována předsedou komise o postupu 
v projednávání problematiky Strojaře. 

Komise vzala svým usnesením č. KRIDB/03/02/2019 akce připravované odborem PRI na vědomí.

  

2. Akce připravované oddělením dopravy 

Vedoucí oddělení dopravy s projektantem Ing. Ondřejem Svákem představili komisi zejména 

navrhované úpravy stávajících křižovatek.  

2.1. okružní křižovatka Čechova - Šířava - stávající průsečná křižovatka kapacitně nevyhovuje. 
Proto byla navržena okružní křižovatka bez stavebních úprav. Řešení koresponduje s doporučením 

Plánu udržitelné městské mobility. Nová okružní křižovatka je projektována na průjezd autobusů a 

návěsů. Středovou část budou tvořit příčné prahy a balisety, dále bude upraveno vodorovné dopravní 
značení. V loňském roce byl vyměněn povrch křižovatky, v letošním roce bude po stanovení místní 

úpravy provozu realizována ve 2. čtvrtletí okružní křižovatka.  

2.2. Křižovatka u Penny marketu - pan projektant se úpravou křižovatky zabývá už déle než rok. 

Jedná se již o několikátý návrh úpravy. Předešlé úpravy byly zamítnuty dopravním inspektorátem. 

Stavební úpravy v křižovatce jsou z důvodu nedobytnosti pozemků vyloučeny.  

Nové řešení spočívá v rozdělení na 2 křižovatky, z nichž jedna bude okružní (řešena pomocí prahů a 

baliset) a druhá ve tvaru T. Z ulice U Hřbitova by vozidlům nad 12t bylo povoleno pouze odbočení 

vpravo. Rovněž dojde bez stavebních úprav ke zkrácení přechodu pro chodce na ul. U Hřbitova, a to 

za pomoci city bloků. Návrh bude projednán s ŘSD, správcem komunikace. 

V diskusi byl vyjádřen negativní názor na krátkou délku odbočovacího pruhu vlevo z ul. Bří 

Hovůrkových. Toto řidič může vyřešit otočením se na nové okružní křižovatce, ze které pak odbočí 

vpravo do ul. U Hřbitova. Návrh na zvážení použití SSZ byl projektantem zamítnut, jednalo by se o 
stavební úpravy, ke kterým by muselo město získat pozemky.  

Komise vzala usnesením č. KRIDB/03/03/2019  na vědomí akce připravované odborem MAJ na 

vědomí. 

2.3. Zobousměrnění ul. Wurmova - Komise se rozhodla tento bod projednat samostatně. Ul. 

Wurmova byla za rozporuplných reakcí v roce 2017 zjednosměrněna. Někteří řidiči na změnu okamžitě 

zareagovali a využili zbývající šíří vozovky k podélnému parkování.  S ohledem na obtížnost výjezdu z 
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ul. Wurmova zadalo oddělení dopravy zpracování projektu na zobousměrnění Wurmovy ulice 
s přikázaným směrem výjezdu vpravo.  

Členové komise diskutovali o vhodnosti celého řešení - kvůli zobousměrněním ulice bude zrušen 

cyklopřejezd, na stávající cyklostezce opět přibyde značka "cyklisto, sesedni z kola", která je podle 
bezpečnostního auditu v Přerově nadužívaná. Pozitivum bylo spatřováno především v rozmělnění 

dopravy na 2 výjezdy.  

Vedoucí oddělení dopravy sdělil, že navržené řešení by mělo být zachováno po dobu výstavby velkých 

dopravních staveb, aby pomohlo odvést dopravu a snížilo počet kongescí. 

Komise hlasovala k bodu samostatně a přijala usnesení č. KRIDB/03/04/2019, kterým doporučila 

úpravu dopravy na ul. Wurmova jejím zobousměrněním do doby dokončení výstavby velkých 
dopravních staveb v Přerově. 

 

Před odchodem podal pan Sedláček podněty k projednání na příštích jednáních komise, a to 

projednání cyklostezky z Přerova do Rokytnice, která by navazovala na připravované cyklospojení  
Rokytnice - Olomouc a obnova rybníků v Předmostí. 

 

Pozn. v 17:25 se počet členů odchodem p. Sedláčka snížil na 7, komise zůstala usnášeníschopná. 

3. Podnět k výstavbě chodníku a komunikace mezi ul. Hostýnská a 
Lančíkových a chodníku v ul. Durychova 

Odbor ROZ obdržel podnět občana k vybudování chodníku v ulici Durychova a dostavbu krátkého 

úseku komunikace k propojení ulice Hostýnská do ulice Lančíkových. Při výstavbě rodinného bydlení 
v ul. Hostýnské, jak uvedl zástupce odboru ROZ, stavební úřad povolil napojení komunikace na ul. 

Drychovou. Také vznikla dočasná komunikace napojená na ul. Lančíkových, která sloužila pro dovoz 

stavebního materiálu. Tato komunikace je rezidenty lokality využívaná dodnes, a proto je žádáno o 
náhradu za plnohodnotnou obousměrnou komunikaci doplněnou chodníkem. Stavbu komunikace lze 

realizovat za podmínky přeložení všech sítí vč. dálkového přivaděče vody. 
 

Ulice Durychova byla před výstavbou RD v ul. Hostýnské slepou komunikací s minimálním dopravním 

zatížením. Nebyl zde vybudován chodník. Z důvodu rozvoje lokality pro bydlení a zvýšení dopravy bylo 
již dříve uvažováno o stavbě chodníku v ul. Durychově. V trase budoucího chodníku jsou vedeny 

inženýrské sítě, které by musely být eventuálně přeloženy. Kolizní místo představují dva na sebe 
navazující sjezdy k rodinným domům, u nichž se z důvodu velkého sklonu předpokládá vychýlení 

chodníku do komunikace. V místě sjezdů by došlo lokálnímu zúžení komunikace. Odpovídající 
technické řešení navrhne autorizovaný inženýr v souladu s technickými předpisy. Druhou variantou, 

kterou se komise zabývala, byla obytná zóna (dopravní značky IZ 5 doplněné 2 retardéry).  

 
Komise diskutovala o zpracování studie na doplnění chodníku v ul. Durychově a komunikace 

s chodníkem propojující ul. Hostýnskou s ul. Lančíkových. Na základě návrhu člena komise p. Sváka by 
studie obsahovala i komunikační propojení ul. Hostýnské a Gen. Rakovčíka, kde se dnes nachází 

nezpevněná komunikace hojně využívaná rezidenty ul. Hostýnské. Do studie by bylo zahrnuto také 

zjednosměrnění ul. Čsl. Letců, které by umožnilo podélné jednostranné parkování na komunikaci. 
 

Dle předsedy komise je potřeba tento záměrový materiál doporučit a předložit prostřednictvím komise 
RM.  

 

Komise svým hlasování přijala usnesení č. KRIDB/03/05/2019, kterým doporučila RM zadání studie 
urbanisticko-dopravního řešení lokality mezi ul. 9. května a ul. Hostýnskou, zvláště pak neschválené 

komunikace propojující ul. Hostýnská - Lančíkových a Hostýnská – Gen. Rakovčíka a chodníku na ul. 
Durychova. 
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Další jednání komise bylo naplánováno na 08.04.2019 od 15:30, místo schůze bude upřesněno 
v pozvánce. Termíny následujících jednání komise předběžně stanovila na 13.05.2019 a 10.06.2019. 

 
Na program 4. jednání KRIDB bude zařazeno školení GDPR. 3. schůze komise byla ukončena v 18:15. 

 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 18.03.2019 

 
 

 
 

………………v.r.…………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

 

 

Seznam zkratek: 
KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 
Odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 
RM – Rada města  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 03 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 11.03.2019 

 

KRIDB/03/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 03. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/03/02/2019 Připravované investiční akce odborem řízení projektů a investic 
KRIDB  bere na vědomí informace o investičních akcích nad 500 tis. Kč připravovaných odborem řízení 

projektů a investic.  
Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/03/03/2019 Připravované akce oddělením dopravy  
KRIDB  bere na vědomí připravované akce „okružní křižovatku na ul. Čechova – Šířava“ a řešení 

křižovatky na ul. Bří Hovůrkových – Ztracená - 9. Května – U Hřbitova oddělením dopravy. 
Hlasování: Pro 8 / Proti 0 / Zdržel se  - usnesení přijato 

 

KRIDB/03/04/2019 Zobousměrnění ul. Wurmovy 
KRIDB doporučuje úpravu dopravy na ul. Wurmova jejím zobousměrněním do doby dokončení 

výstavby velkých dopravních staveb v Přerově. 
Hlasování: Pro  5/ Proti 1 / Zdržel se  2 - usnesení přijato 

___________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/03/05/2019 Podnět k výstavbě chodníku a komunikace mezi ul. Hostýnská a 

Lančíkových a chodníku v ul. Durychova  
KRIDB  doporučuje RM zadání studie urbanisticko-dopravního řešení lokality mezi ul. 9.května a ul. 

Hostýnskou, zvláště pak neschválené komunikace propojující ul. Hostýnská - Lančíkových a Hostýnská 
– Gen. Rakovčíka a chodníku na ul. Durychova. 

 

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

 

 
 

 
Termíny dalších jednání komise: 8.4.2019, dále předběžně 13.5.2019 a 10.6.2019 

 

 
 

 
 

……………v.r.……………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 


