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 Zápis z 7. jednání 

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

Datum jednání: 11.09.2019 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Alice Kutálková  

 Vladimír Pospíšil   

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Petr Stržínek   

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Ing. Ondřej Svák (pracovní cesta) 

Přítomní hosté: 
Ing. Jitka Kočicová (vedoucí odboru Evidenčních správních služeb a 

obecního ŽÚ) 

 Ing. arch. Alice Michálková (městská architektka) 

 Ing. Jiří Janalík (zástupce odboru Koncepce a strategického rozvoje) 

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: 09.10.2019  

Program: 

1. Přivítání a jmenování nové členky komise ......................................................................... 2 

2. Efekt zavedení radarů ..................................................................................................... 2 

3. Opěrná zídka na nábř. R. Lukaštíka .................................................................................. 2 

4. Výsledky z pracovní cyklovyjížďky .................................................................................... 2 

5. Seznámení s konečnou verzí letáku pro cyklisty ................................................................ 3 

6. Různé ............................................................................................................................ 3 

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/07/01/2019 navržený 
program.   
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1. Přivítání a jmenování nové členky komise 

Předseda komise přivítal paní Ing. Alici Kutálkovou, která se od 01.09.2019 stala novou členku komise 

za rezignujícího bývalého člena  M***P***.  

2. Efekt zavedení radarů 

Město oslaví 1. narozeniny od zavedení radarů. Členi komise se zajímali o dopady a zkušenosti, na 

které odpovídala paní vedoucí odboru evidenčních správních služeb (ESŽ). Zástupci města před 
pořízením radarů posbírali zkušenosti z Valašského Meziřičí a Hranic. Radary v Přerově byly umístěny 

do 3 lokalit přesně vybraných Policií ČR. Vedoucí odboru vysvětlila administrativní proces vyřízení 

přestupku zaznamenaného radarem. Přestupek je bezdrátově odeslán na MP, která zkontroluje 
registrační značku. Nesporné případy pošle k vyřízení odboru ESŽ.  Přestupky zpracovává celkově 6 

pracovníků. Většina pokut je vyřízena a zaplacena v rychlém řízení, cca čtvrtina přestupků se řeší ve 
správním řízení.  

Za rok 2019 bylo řešeno 15 000 přestupků. Nejhorší situace je od počátku provozu v Lýskách, 

v závěsu Lověšice. Nejmenší přestupkovost je zaznamenávána v Kozlovicích. Radary pomohly omezit 
rychlost vozidel, přestupkovost se celkově snížila, v současné době zůstává na konstantní úrovni. 

Přestupky jsou nejčastěji páchány mimopřerovskými řidiči. 

Paní vedoucí odboru zodpověděla 3 dotazy – vybrané pokuty se stávají příjmem města; radarové 
měření funguje 24 h denně, přestože není v nočních hodinách provoz, radarové měření je stále 

aktivní; radar změří i 2 vozidla jedoucí souběžně ve dvou pruzích.  

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.   

3. Opěrná zídka na nábř. R. Lukaštíka  

K dalšímu bodu byla přizvaná městská architektka Ing. arch. Alice Michálková, která přepracovává 

původní návrh technického provedení zídky. Nový návrh paní architektky pracuje s prostorem od zídky 
ke svahu. Nově jsou doplněna světla – osvětlení v zídce a VO. Svítidla zabudovaná do zídky plní funkci 

dilatace. Původně navržená zídka byla snížena, stříška byla nahrazena krycí deskou, aby mohla zídka 

plnit funkci lavičky. Projekt nově řeší předlažbu chodníku po Tyršův most. Je doplněno chybějící 
odvodnění. Zídka je oddrenážována, dešťové vody budou svedeny do šachet a odvedeny do 

kanalizace.  

Na dotaz členky komise upřesnila paní architektka návrh zeleně – rozhodnutím úřadu byly 2 stromy 

povoleny ke kácení, z toho kácení lípy již proběhlo a 2 stromy byly nově vysazeny. Osázení svahů bylo 

konzultováno se zahradní architektkou TSMPr. 

Hotová projektová dokumentace bude předána odboru PRI, který zajistí příslušná povolení. Termín 

realizace lze očekávat nejdříve na jaře 2020.   

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.   

4. Výsledky z pracovní cyklovyjížďky  

V červnu t.r. proběhla cyklovyjížďka za účasti předsedy komise, zástupců odboru koncepce a 
strategického rozvoje a preventisty městské policie. Z jednání po cyklostezkách vznikl zápis, takový 

pasport kolizních míst (nedostatků). Zástupce odboru ROZ, Ing. Jiří Janalík, shrnul zjištěné nedostatky 
na cyklostezkách. Cílem by se mělo stát sjednocení označení přejezdů a doplnění chybějících přejezdů, 

tak abychom umožnili cyklistům snadný průjezd po cyklostezkách. Spousta cyklistů nedodržuje 
předpisy ať už z neznalosti nebo z pohodlnosti, přejíždí přechody pro chodce, nedává přednost. Mimo 

cyklostezky se účastníci cyklovyjížďky zabývali i úpravou přechodu pro chodce v ulici Za Mlýnem, jehož 

vodorovné dopravní značení některým cyklistům evokuje, že se jedná o přejezd. Tento přechod pro 
chodce je také zařazen k úpravám vodorovného dopravního značení, kdy červeno-bílá zebra bude 

nahrazena bílou zebrou a doplněna vhodnými výstražnými značkami před přechodem. 

Komise po diskusi doporučila RM řešit úpravy pro zvýšení bezpečnosti na cyklistických stezkách, 

přejezdech a přechodech pro chodce. Zároveň komise vybrala a doporučila RM k projektové přípravě 
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pouze několik míst, která by bylo vhodné řešit prioritně v 1.etapě. Jedná se o  doplnění cyklopřejezdů 
na křižovatkách: tř. 17.listopadu – Bayerova – Čechova (cyklopřejezdy na všech výjezdech z okružní 

křižovatky u malého Tesca), Velká Dlážka – Kopaniny (doplnění přejezdu u ZŠ Velká Dlážka přes 
komunikaci Velká Dlážka a doplnění červeného zvýraznění stávajícího přejezdu přes komunikaci ul. 

Kopaniny), ul. Tovačovská – Kojetínská (doplnění cyklopřejezdu, případně místa pro přecházení), ul. 

Kojetínská – Husova (doplnění červeného zvýraznění stávajícího přejezdu u Kazeta). Při doplnění 
cyklopřejezdů je třeba počítat s nutnou úpravou chodníků ve smyslu předláždění varovných a 

signálních pásů, případně s šířkovou úpravou stávajících dopravních ostrůvků.  

Vedle cyklopřejezdů komise doporučila RM zadat projektovou přípravu úpravy přechodu pro chodce na 

ul. Za Mlýnem v místě vyústění ul. Riedlova. Navržené body usnesení byly přijaty jedním hlasováním. 
Přesné znění usnesení viz usnesení č. KRIDB/07/02/2019. 

5. Seznámení s konečnou verzí letáku pro cyklisty  

Komise obdržela kompletní leták určený pro osvětu cyklistů. Leták vytvořila pracovnice Kanceláře 
primátora ve spolupráci s předsedou komise a preventisty MP. Leták byl jako celek komisí přijat. 

Komise odsouhlasila obsahovou stránku letáku usnesením č. KRIDB/07/03/2019. Drobná doplnění 
budou pouze předmětem zápisu a budou organizační pracovnicí komise předána k doplnění Kanceláři 

primátora. 

Jedná se o: 

- doplnění hoverboardů (kolonožek/minisegwayů), elektrokol, elektrokoloběžek, segwayů  – 

informaci, kde se můžou pohybovat, zda jsou považováni za chodce nebo cyklistu 

- doprovod malého cyklisty (doprovod dítěte do 10 let, které pojede po chodníku) – z letáku není 

zřejmé, kde má/může jet dospělý cyklista, který doprovází malé dítě. 

- K informaci o zákazu kouření za jízdy na kole by bylo vhodné doplnit zákaz telefonování při jízdě. 

Na závěr bodu bylo členy komise navrženo vytvořit podobný leták pro děti. Návrhem se komise bude 
zabývat začátkem příštího roku. 

6. Různé 

Předseda komise pozval členy na cyklojízdu do Dubu s primátorem města Přerova pořádanou dne 
21.09.2019  v rámci Evropského týdne mobility. Město Přerov uspořádalo 2. ročník akce Kolocaching 

2019, což je hra u příležitosti Evropského týdne mobility. Zaregistrované týmy cyklistů hledají kešky – 
poklady ukryté na území Přerova.   

V rámci bodu různé byl vznesen dotaz na nově povolený vjezd cyklistů na chodník v ul. Seifertově. 

V diskusi zazněly důvody vzniku stezky pro chodce a cyklisty, kterým bylo zjednosměrnění ul. 
Seifertova kvůli zlegalizování oboustranného parkování. Cyklisté byli po jednáních s dopravním 

inspektorátem Policie ČR přemístěni na chodník k chodcům. Bezpečnost na stezce je závislá 
na toleranci a ohleduplnosti cyklistů i chodců. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:30. Termín 8. jednání komise byl naplánován na 09.10.2019 a dále na 
06.11.2019. 

 
 

 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 16.09.2019 
 

 
 

 
……………v.r.…………… 

Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 07 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 11.09.2019 

 

KRIDB/07/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 07. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/07/02/2019 Zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců  
1. KRIDB doporučuje RM řešit úpravy pro zvýšení bezpečnosti na cyklistických stezkách, 

přejezdech a přechodech pro chodce, 
2. KRIDB doporučuje RM zadat projektovou přípravu doplnění cyklopřejezdů na křižovatkách: tř. 

17.listopadu – Bayerova – Čechova (okružní křižovatka u malého Tesca), Velká Dlážka – 

Kopaniny, ul. Tovačovská – Kojetínská, ul. Kojetínská – Husova,  
3. KRIDB doporučuje RM zadat projektovou přípravu úpravy přechodu pro chodce na ul. Za 

Mlýnem v místě vyústění ul. Riedlova. 
  

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

 
KRIDB/07/03/2019 Leták pro cyklisty 

KRIDB  souhlasí s obsahovou stránkou letáku pro cyklisty a  doporučuje zadat leták ke grafické 
úpravě. 

 
KRIDB bere na vědomí Hlasování: Pro  7/Proti  0 / Zdržel se 0   -  usnesení  přijato 

___________________________________________________________________________________ 

Termíny dalších jednání komise: 9.10.2019, 6.11.2019 
 

 
 

 

 
……………v.r.……….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

Seznam zkratek: 
MP – Městská policie 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 
Odbor ESŽ – odbor evidenčních správních služeb 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

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


