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 Zápis ze 4. jednání 

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

Datum jednání: 08.04.2019 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan (příchod v 16:00) 

 Ing. Milan Passinger 

 Vladimír Pospíšil   

 Bohumír Sedláček  (odchod v 17:20) 

Omluvení členové komise: Ing. Ondřej Svák 

 Petr Stržínek 

Přítomní hosté: Ing. Renata Lounová (Útvar kanceláře tajemníka) 

 Ing.  arch. A*** M*** (městská architektka) 

 K*** M*** (starosta obce Rokytnice) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 final 

Datum příštího jednání: 13.05.2019  

Program: 

1. Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc ..................................................... 2 

2. Prezentace role městského architekta a jeho zapojení do aktivit města .............................. 2 

3. Školení k ochraně osobních údajů .................................................................................... 2 

4. Leták bezpečná jízda cyklistů ........................................................................................... 3 

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

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

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:30. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 

přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/04/01/2019 navržený 
program, který byl na návrh p. Bohumíra Sedláčka doplněn o projednání cyklostezky Přerov – 

Dluhonice – Rokytnice – Olomouc, a to za přítomnosti starosty obce Rokytnice, p. K*** M***. Pořadí 

projednávaných bodů programu bylo změněno dle potřeb pozvaných hostů a komise.  
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1.  Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc  

Obec Rokytnice vstoupila do jednání s okolními obcemi ve věci vybudování cyklostezek na k.ú. 
Rokytnice a jejich napojení na stávající i na plánované cyklostezky. V současnosti obec jedná o 

doplnění cyklostezky k Lapači-Žeravice. Mimo napojení na cyklostezku u Lukové má obec Rokytnice 

zájem řešit s městem Přerovem budoucí napojení z Rokytnice na Přerov, resp. Dluhonice, dále okolo 
Prechezy, přes  dluhonské mosty do Přerova nebo okolo rybníků do Předmostí nebo z Rokytnice podél 

řeky Bečvy. 

Pozn. 16:00 - příchod člena komise Ing. Holana, počet členů se zvýšil na 7, komise byla 
usnášeníschopná.  

Pan starosta Rokytnice navrhl společné jednání se zástupcem Přerova, na kterém by se projednaly 

varianty napojení a určila nejvhodnější varianta. Dle jeho sdělení bude v nejbližší době naplánováno 

setkání obcí, o termínu bude zástupce komise informovat. 

Zástupkyně odboru ROZ informovala o studiích, které vedení cyklostezek řeší. Studie cyklostezek do 

místních částí navrhuje napojení místních částí Přerova, ale i napojení z místních částí do sousedních 
obcí vč. Rokytnice. Řešení konkrétních cyklostezek je nutné prověřit podrobnějšími studiemi. Konkrétní 

studie vedení cyklostezky z Předmostí do Dluhonic variantně řešila vedení cyklostezky podél 

komunikace III/01857, ale i mimo komunikaci s využitím pozemků ve vlastnictví města. Každá 

z variant svá úskalí, doposud nebyla vybrána konkrétní varianta k dalšímu projektování. 

Komise doporučila RM svým usnesením č.  KRIDB/04/02/2019 přistoupit do jednání okolních obcí ve 

věci propojení cyklotras/cyklostezek na trase Přerov – Dluhonice - Rokytnice - Olomouc v koordinaci s 

Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

2. Prezentace role městského architekta a jeho zapojení do aktivit města  

V rámci dalšího bodu projednání městská architektka představila cíle svého působení, způsoby 
zapojení se do projektů města. Základem je úprava drobných detailů, které změní veřejný prostor a 

budou působit na změnu postoje občanů k veřejnému prostoru. Práci architekta prezentovala na 

ukázce úpravy nábřežní zídky.  

Další představou městské architektky je vytvořit manuály, šablony, podle kterých by se odbory 

magistrátu řídily při sestavování zadání veřejné zakázky.   

Na žádost předsedy paní architektka prezentovala, poté diskutovala s členy komise budoucnost 
objektu hotelu Strojař. V případě demolice objektu, musí dle paní architektky následovat soutěž na 

zpracování regulačního plánu a následně soutěž o návrh na nový objekt. Území má natolik velký 

význam, že by nemělo zůstat nevyužité, nezastavěné. Po stránce architektonické byl objekt v době 
svého vzniku v r. 1967 řešen kvalitně, jak jej ohodnotila paní architektka, proto lze uvažovat i o 

zachování objektu a jeho rekonstrukci. Primárně je nutné stanovit budoucí funkce objektu, které by 
měly fungovat samostatně – funkce komerční, funkce bydlení. Bydlení by mohlo být realizováno 

částečně městem, částečně soukromým subjektem (PPP projekt). Otázka Strojaře nebyla dále 

rozebírána. 

Komise diskutovala o bytech v majetku města, o jejich technickém stavu, o způsobu přidělování 

novým nájemcům.    

K bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení. 

3. Školení k ochraně osobních údajů  

Členové komise byli proškoleni zmocněnkyní úřadu ve věcech ochrany osobních údajů (GDPR).  

 
Zmocněnkyně vysvětlila, co se považuje za osobní údaj, který os.údaj a v jakých případech je nutné 

jej anonymizovat. Kdo je subjektem údajů, správcem údajů, kdo má právní důvody pro zpracování 

osobních údajů. Sdělila členům komise, jaké údaje zpracovává magistrát o členech komise a s jakými 
údaji se naopak setká komise, jak s nimi mají zacházet a zabezpečit proti úniku. 
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Bezpečnostní incident nebo dotazy v oblasti GDPR je nutno hlásit a řešit s paní Ing. Renatou 

Lonounovou, tel. 581 268 135, e-mail: renata.lounova@prerov.eu .  
 

Další doporučení se týkala používání hesel (z hlediska délky, používání odlišných hesel v soukromých a 

pracovních záležitostech). Vhodné je i zaheslování flash disku, k čemuž byl vytvořen oddělením IT 
návod. Po ukončení práce v komisi končí důvod pro zpracování osobních údajů, proto by je měli 

členové komise odstranit z počítačů, flash disků a skartovat tištěné materiály s osobními údaji. 
 

Chybějící členové komise se dohodnou se zmocněnkyní úřadu na individuálním proškolení. Všichni 
přítomní členové podepsali prohlášení o mlčenlivosti. 

 

Pozn. 17:20 – odchod p. Sedláčka, počet členů komise se snížil na 6, komise zůstala usnášeníschopná. 

K bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Leták bezpečná jízda cyklistů  

Předseda komise představil svůj záměr na vytvoření letáku o korektním a bezpečném chování cyklistů 
na cyklostezkách a komunikacích. Obsahem letáku by bylo rovněž vyznačení kolizních míst na 

stávajících cyklostezkách. 

Na příští jednání předseda připraví návrh letáku, který členové komise doplní. Na jednání budou 

přizváni preventisté Městské policie a cyklokoordinátor města. 

K bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení. 

5. Různé 

V rámci bodu různé předseda podal zprávu o předložení materiálu Radě města ve věci doporučení 
zpracování dopravně urbanistické studie na lokalitu mezi ulicemi 9.května a Hostýnská. Tato 

problematika byla projednána na 3.jednání KRIDB. Rada města Přerova navržené usnesení dne 
04.04.2019 schválila. 

 

Dále předseda informoval o vývoji v zobousměrnění ulice Wurmovy. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:50. Termín 5. a 6. jednání komise byl naplánován na 13.05.2019 a 
10.06.2019. 

 

 
 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 15.04.2019 
 

 
 

 

……………v.r.………….. 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

mailto:renata.lounova@prerov.eu
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 04 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 08.04.2019 

 

KRIDB/04/01/2019 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 04. zasedání KRIDB doplněný o bod „Cyklostezka  Přerov – Dluhonice – 

Rokytnice – Olomouc“. 

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

 

KRIDB/04/02/2019 Cyklostezka Přerov – Dluhonice – Rokytnice - Olomouc 
KRIDB  doporučuje RM přistoupit do jednání okolních obcí ve věci propojení cyklotras/cyklostezek na 

trase Přerov – Dluhonice - Rokytnice - Olomouc  v koordinaci s Krajským úřadem Olomouckého kraje.  

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

 

 
Termíny dalších jednání komise: 13.5.2019 a 10.6.2019 

 

 
 

 
 

……………v.r.……………….. 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Seznam zkratek: 
GDPR – legislativní zkratka pro ochranu osobních údajů 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 
Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

RM – Rada města  


