
  1 / 4 

 Zápis z 5. jednání 

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

Datum jednání: 13.05.2019 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Milan Passinger (příchod v 16:40) 

 Vladimír Pospíšil   

 Bohumír Sedláček  

 Ing. Ondřej Svák 

 Petr Stržínek 

Omluvení členové komise: Ing. Vladimír Holan (omluven z důvodu jiného jednání) 

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil (uvolněný radní pro dopravu) 

 Ing. Jana Pivodová (Kancelář primátora) 

 L*** Š*** (Městská policie, oddělení prevence) 

 P*** V*** (Městská policie, oddělení prevence) 

 Ing. Jiří Janalík (odbor ROZ) 

 Ing. David Crhák, Ph.D. (odbor ROZ) 

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: 10.06.2019  

Program: 

1. Leták pro cyklisty ............................................................................................................ 1 

2. Revitalizace rybníků Předmostí ......................................................................................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................ 2 

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

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:35. Komise byla na začátku jednání v počtu 7 
přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/05/01/2019 navržený 

program.   

1.  Leták pro cyklisty  

K jednání komise byli pozváni zástupci Městské policie - oddělení prevence, zástupkyně oddělení 

komunikace Kanceláře primátora a cyklokoordinátor. Předseda komise představil hlavní myšlenku 
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letáku, jehož cílem je snížit neznalost předpisů, zejména na přejezdech pro cyklisty. Cílovou skupinou 
jsou zejména cyklisté senioři a cyklisté dojíždějící do práce v denní špičce. Leták by měl být zpracován 

převážně obrazově - formou obrázků, piktogramů a krátkých textových popisů a doporučení. 

Distribuce letáků bude probíhat pouze při osobním setkání - předáváním na sympoziu seniorů, 

předáváním cyklistům na cyklostezkám jedoucím ze zaměstnání, v rámci osvětové kampaně 

u významných přerovských zaměstnavatelů (Precheza, Meopta), u nádraží, přes prodejce a opravce 
kol nebo při pochůzkové činnosti Městské policie. Odhadem bude třeba vytisknout 2,5 tis. ks letáků. 

S plošnou distribucí do schránek občanů se nepočítá. Na podnět člena komise by měly být informace 

vysílány v kabelové televizi.  

Následně komise a hosté diskutovali nad obsahem letáku. Základní obsah zpracovali zástupci Městské 

policie. Leták byl na základě diskuse členů komise a hostů upraven a bude obsahovat: 

- popis cyklisty, bruslaře, koloběžkaře (např. piktogramy) 
- rozlišení jednotlivých druhů cyklostezek, cyklopruhů, jednosměrných, obousměrných, 

smíšených, případně cyklotras (ty, které se v Přerově vyskytují) 
- druhy přejezdů vyskytujících se v Přerově (přejezdy pro cyklisty jsou v Přerově nejednotné, 

nedořešené, lidé neznají předpisy, nevědí, kdo má přednost) 

- kolizní místa vyznačená v mapě a doplněná fotografiemi (upustilo se od mapy, která by 
zobrazovala vedení cyklostezek; v letáku bylo doporučeno použít technickou mapu) 

- neukázněné chování (pohyb) chodců 
- povinná výbava cyklisty s doplněním reflexních prvků 

- chování cyklistů na cyklostezkách 

- správné odbočování cyklistů. 
 

Na doporučení zástupkyně kanceláře primátora se jeví jako nejvhodnější formát velikost 3xA5. 
Grafické zpracování a výtisky zajistí a uhradí po předběžné dohodě Kancelář primátora.   

K dopracování letáku bude nutné oddělení komunikace připravit a předat kolizní místa vč. jejich 

popisu, fotky ve vysokém rozlišení, textové části letáku. Další podkladová data by mohla být získána 
od Besipu. 

Komise doporučila RM svým usnesením č.  KRIDB/05/02/2019 pověřit Kancelář primátora ve 

spolupráci s Komisí pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost, Odborem koncepce a strategického 
rozvoje a Městskou policií zajištěním vydání informačního letáku na téma bezpečnosti cyklistů. 

Předseda komise s organizační pracovnicí připraví předlohu pro RM, jejíž součástí bude stanovisko 

Kanceláře primátora. 

2. Revitalizace rybníků Předmostí  

Bod byl zařazen na návrh člena komise p. Bohumíra Sedláčka. V rámci zaslaných podkladů se členové 

komise mohli seznámit s navrženou studií. Na jednání organizační pracovnice informovala o pověření 
odboru PRI Radou města zpracováním samostatných projektových dokumentací na realizaci 

rekonstrukce chovného rybníka a rybochovných zařízení a dokumentaci na přívod nových zdrojů vody. 

Jedná se o projektovou přípravu části opatření navržených studií revitalizace rybníků. V rámci 
revitalizace rybníků nejde jen o podporu rybářů. Realizací všech opatření dle studie bude zpřístupněno 

území, budou vybudovány naučné stezky a území bude sloužit pro rekreační účely a rybářům.   

KRIDB vzala na vědomí informace o postupu při plánované revitalizaci rybníků v Předmostí viz 

usnesení č. KRIDB/05/03/2019. 

3. Různé 

Na minulém jednání komise doporučila RM přistoupit do jednání okolních obcí ve věci propojení 
cyklotras/cyklostezek na trase Přerov – Dluhonice - Rokytnice - Olomouc v koordinaci s Krajským 

úřadem Olomouckého kraje. K jednání ve věci cyklostezky byl Radou města na návrh KRIDB, resp. 
předsedy komise, pověřen uvolněný radní pro dopravu Ing. Tomáš Navrátil.  Pan radní osobně 

referoval o výsledcích prvního jednání, které se uskutečnilo dne 07.05.2019 na Krajském úřadě 

Olomouckého kraje. Na jednání bylo dohodnuto, že cyklostezka z Rokytnice do Dluhonic bude vedena 
po stávající komunikaci, která bude nejprve opravena, pak převedena na Olomoucký kraj. 
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Dále pan Ing. Navrátil odpovídal na dotazy přítomných členů komise – ul. Polní bude zprovozněna 

jednosměrně, celá stavba MÚK Předmostí je z důvodu nepovolených výluk zpozděna. 
 

 

Organizační pracovnice informovala komisi o schválení nového jednacího řádu komisí Rady města a 
poukázala především na nová ustanovení jednacího řádu týkající se hlasování per rollam, předávání 

podkladů pro jednání výlučně v elektronické podobě, omlouvání neúčasti s uvedením důvodu, zřízení 
elektronické adresy komise a dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů dle vnitřního předpisu 

č. 7/2018. Nový jednací řád bude členům komise poslán elektronicky. Komise vzala nový jednací řád 
usnesením č. KRIDB/05/04/2019 na vědomí. 

 

Informace k podnětům občanů budou předneseny na příštím jednání. 

K bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.  

 

Úkol pro členy komise - do pátku 17.05.2019 vytipovat max. 5 kolizních míst, které by měly být 
uvedeny na letáčku pro cyklisty, a zaslat organizační pracovnici nebo předsedovi. Do stejného data 

zaslat další připomínky k letáku, které nebyly na jednání řečeny. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:30. Termín 6. jednání komise byl naplánován na 10.06.2019. 

 
 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 17.05.2019 

 

 
 

 
……………v.r.……………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 05 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 13.05.2019 

 

KRIDB/05/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 05. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/05/02/2019 Leták pro cyklisty 
KRIDB  doporučuje RM pověřit Kancelář primátora ve spolupráci s Komisí pro rozvoj, investice, 

dopravu a bezpečnost, Odborem koncepce a strategického rozvoje a Městskou policií zajištěním vydání 
informačního letáku na téma bezpečnosti cyklistů. 

Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 1 - usnesení přijato 

 
KRIDB/05/03/2019 Revitalizace rybníků v Předmostí 

KRIDB bere na vědomí informace o postupu při plánované revitalizaci rybníků v Předmostí. 
Hlasování: Pro  8/Proti   0 / Zdržel se 0   - usnesení  přijato 

___________________________________________________________________________________ 

KRIDB/05/04/2019 Jednací řád komisí Rady města 
KRIDB bere na vědomí jednací řád Komisí Rady schválený Radou města Přerova dne 21.03.2019. 

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

 
Termíny dalších jednání komise: 10.6.2019 

 

 
 

 
 

……………v.r.……………….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Seznam zkratek: 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 
MÚK – mimoúrovňové křížení 

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

RM – Rada města  


