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 Zápis z 6. jednání 

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

Datum jednání: 12.06.2019 

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  

 Vladimír Pospíšil   

Omluvení členové komise: 
Ing. Ondřej Svák (omluven z důvodu prodlouženého pracovního 

jednání) 

 Ing. Vladimír Holan (omluven z důvodu jiného jednání) 

 
Ing. Bohumír Sedláček (omluven, v době jednání KRIDB byl mimo 

Přerov)  

 Petr Stržínek  (omluven z důvodu změny termínu jednání komise) 

Přítomní hosté: Ing. Zdeněk Dostál (odbor řízení projektů a investic, oddělení investic) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1  

Datum příštího jednání: 11.09.2019  

Program: 

1. Chodník gen. Janouška ................................................................................................... 2 

2. Oprava komunikace v ul. Jaselská .................................................................................... 2 

3. Dešťová voda na komunikaci ul. Wurmova ....................................................................... 2 

4. Chodník a cyklostezka podél Bečvy, úsek od lávky u Tenisu po nemocnici .......................... 2 

5. Předkupní právo k pozemkům .......................................................................................... 2 

6. Informace o jednáních s občany ...................................................................................... 3 

7. Různé ............................................................................................................................ 3 

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

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:35. Komise byla na začátku jednání v počtu 5  

přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/06/01/2019 navržený 
program.   
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1.  Chodník gen. Janouška  

K jednání komise byl pozván zástupce odboru PRI, který informoval o akci. V roce 2016 byl schválen 

záměr každoročních oprav chodníků a komunikací ve výši 10 mil. Kč. Odbor MAJ vyhodnotil technický 
stav a doporučil chodník na ul. Gen. Janouška k opravě. V průběhu zpracování projektové 

dokumentace byl projekt rozšířen o úpravu autobusového zálivu, přeložku a rekonstrukci VO, 

o spojovací chodníky k vnitrobloku za Želatovskou a z důvodu požadavku HZS byly rovněž změněny 
šířkové parametry chodníku k průchodu domu Gen. Janouška 15-17. Původně předpokládané náklady 

na opravy chodníku se díky dalším požadavkům několikanásobně zvedly. V současnosti je projekt 
připraven k realizaci a bude realizován, až po zařazení mezi investice města. 

Komise diskutovala o doplnění přechodů pro chodce a cyklostezky, která by propojila cyklostezky na 

ul. Dvořákova a Želatovská. V tomto smyslu komise přijala usnesení č.  KRIDB/06/02/2019, kterým 
doporučila RM při technickém řešení další etapy oprav chodníků v ul. Gen Janouška (pravá strana ze 

směru od ul. Želatovská) zahrnout propojení cyklostezek Želatovská – Dvořákova a doplnit propojení a 

přechody pro chodce mezi pravou a levou stranou s ohledem na zpřístupnění autobusových zastávek. 

2. Oprava komunikace v ul. Jaselská 

Oprava komunikace v ul. Jaselská byla odsunuta z důvodu plánované opravy sítí RWE, která proběhne 

v r. 2020. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

3. Dešťová voda na komunikaci ul. Wurmova 

Předseda komise informoval o podnětu k řešení ucpaných kanalizačních vpustí v ulici Wurmova a 
Komenského, které se vyskytují po silnějších deštích. Podnět předal vedoucímu oddělení dopravy, 

odboru MAJ. Čištění kanalizačních vpustí bylo dle informací odboru MAJ provedeno 6.6.2019. K tomuto 

bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Chodník a cyklostezka podél Bečvy, úsek od lávky u Tenisu po 
nemocnici 

Stav cyklostezky a chodníku podél řeky Bečvy v úseku od lávky u Tenisu po nemocnici je 
v neutěšeném stavu. Na základě informací z odboru MAJ, bude tento úsek součástí stavby 

protipovodňové zídky, kterou bude realizovat Povodí Moravy.  Součástí stavby bude také nová 
cyklostezka. V současnosti se stavba připravuje projekčně, termín realizace je odhadován za 3-5 let. 

Odbor MAJ zadal obnovu vodorovného dopravního značení. 

Komise dále řešila stav povrchu chodníku, vystouplé kořeny i odlišné vedení cyklistů a chodců oproti 

úseku od lávky u Loděnice po lávku u Tenisu. Cílem by mělo být vyřešit stav chodníku a cyklostezky 

do doby výstavby protipovodňové zídky provizorně a změnit vedení cyklistů a chodců (cyklisté vlevo ve 

směru k nemocnici a chodci vpravo). Člen komise Ing. Passinger podá na jednání RM podnět 
k odfrézování nerovností povrchu chodníku a cyklostezky. 

Komise doporučila usnesením č. KRIDB/06/03/2019 v rámci obnovy vodorovného dopravního značení 

změnu vedení cyklistů a chodců v úseku od lávky u Tenisu po nemocnici, tak aby navazovala na úsek 
mezi lávkami u loděnice a u Tenisu. 

5. Předkupní právo k pozemkům 

Komise pro majetkové záležitosti doporučila KRIDB zabývat se využíváním předkupního práva 
k pozemkům, a to vytipováním lokalit, ve kterých by město Přerov mělo svého předkupního práva 

využít.  

Organizační pracovnice seznámila komisi se zákonnou úpravou předkupního práva, kterou řeší Zákon 

č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), konkrétně §101. Zároveň informovala o běžných postupech odboru 

MAJ, majetkoprávního oddělení, ve vykupování pozemků i využívání předkupního práva. Každý 
pozemek, který je předmětem předkupního práva prochází projednáním koordinační skupiny složené 

ze zástupců odborů magistrátu. Koordinační skupina posoudí předmětné pozemky v souvislosti se 

záměry města. 
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Komise odpověděla Komisi pro majetkové záležitosti usnesením č. KRIDB/06/04/2019: KRIDB zhodnotí 
posouzení konkrétních jednotlivých případů využití předkupních práv v případě potřeby. KRIDB má za 

to, že hlavními posuzovateli je koordinační skupina a Komise pro majetkové záležitosti, přičemž 
hlavním podkladem pro posuzování je schválený územní plán města a aktuální finanční možnosti 

města Přerova, a to jak z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. KRIDB doporučuje výrazněji 

přihlédnout k závěrům odborné koordinační skupiny. 

6. Informace o jednáních s občany 

Tento bod byl přesunut projednání na příštím jednání. 

7. Různé 

V rámci všech projednávaných bodů byly zmíněny další informace: 

- 19.06.2019 dojde ke zrušení zjednosměrnění ul. Wurmovy na dobu dočasnou - období 2 let - 
po dobu výstavby velkých dopravních staveb. V rámci obnovení zobousměrnění Wurmovy 

ulice bude zachován cyklopřejezd, z ul. Wurmova bude umožněno pouze odbočení vpravo, na 
komunikaci bude zachován pouze piktogram cyklisty. Předseda komise připomněl historii 

zavedení zjednosměrnění ul. Wurmova, se zachováním obousměrného provozu cyklistů. 

Záměrem bylo zprůjezdnění centra s jižní částí města přes Sušilovu ulici pomocí cyklopruhů 
v jednosměrných ulicích. 

- ve stejném termínu bude realizována okružní křižovatka na ul. Šířava – Svisle (u obchodního 
centra Galerie). Okružní křižovatka bude provedena za provozu, montáží retardérů a baliset. 

- Podnět občana Z** na řešení „vybudovaných patníků na cyklistickém přejezdu přes silnici 

(světelnou křižovatku) na cyklostezce Velká Dlážka (naproti ZŠ)“ – komise se shodla, že 
z podnětu není patrno, jaký problém má občan na mysli, proto je třeba podnět přesněji 

specifikovat. 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:30. Termín 7. jednání komise byl naplánován na 11.09.2019. 
 

 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 17.06.2019 

 
 

 

 
……………v.r.…………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 06 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 12.06.2019 

 

KRIDB/06/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 06. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro  5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/06/02/2019 Chodník gen. Janouška 
KRIDB doporučuje RM při technickém řešení další etapy oprav chodníků v ul. Gen Janouška (pravá 

strana ze směru od ul. Želatovská) zahrnout propojení cyklostezek Želatovská – Dvořákova a doplnit 
propojení a přechody pro chodce mezi pravou a levou stranou s ohledem na zpřístupnění 

autobusových zastávek. 

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

 

KRIDB/06/03/2019 Chodník a cyklostezka podél Bečvy, úsek lávka u Tenisu - nemocnice 
KRIDB  doporučuje v rámci obnovy vodorovného dopravního značení změnu vedení cyklistů a chodců 

v úseku od lávky u Tenisu po nemocnici, tak aby navazovala na úsek mezi lávkami u loděnice a u 

Tenisu. 
 

KRIDB bere na vědomí Hlasování: Pro  5/Proti  0 / Zdržel se 0   - usnesení  přijato 
___________________________________________________________________________________ 

KRIDB/06/04/2019 Předkupní právo k pozemkům  
Vyjádření KRIDB k podnětu Komise pro majetkové záležitosti ve věci využívání předkupních práv 

zapsaného dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) k pozemkům určeným dle územního 

plánu města Přerova k funkčnímu využití pro plochy veřejných prostranství pro dopravu:  
 

KRIDB zhodnotí posouzení konkrétních jednotlivých případů využití předkupních práv v případě 
potřeby. KRIDB má za to, že hlavními posuzovateli je koordinační skupina a Komise pro majetkové 

záležitosti, přičemž hlavním podkladem pro posuzování je schválený územní plán města a aktuální 

finanční možnosti města Přerova, a to jak z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.  
KRIDB doporučuje výrazněji přihlédnout k závěrům odborné koordinační skupiny. 

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

___________________________________________________________________________________ 
 

Termíny dalších jednání komise: 11.09.2019 

 
 

 
 

 

……………v.r.……………… 
Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

Seznam zkratek: 

HZS – Hasičský záchranný sbor 
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  


