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 Zápis z 8. jednání 

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

Datum jednání: 09.10.2019 

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  

 Ing. Ondřej Svák 

  

Omluvení členové komise: Vladimír Pospíšil  (zdravotní důvody) 

 Petr Stržínek  (zdravotní důvody) 

 Ing. Bohumír Sedláček (pracovní cesta) 

 Ing. Jiří Běhal (zdravotní důvody) 

Přítomní hosté: Alexandr Salaba (vedoucí oddělení dopravy) 

 Ing. Bohumír Střelec (jednatel TSMPr, člen RM) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V2 - FINAL 

Datum příštího jednání: 06.11.2019  

Program: 

1. Opravy a údržba komunikací a veřejného prostoru ............................................................ 1 

2. Řešení křižovatky u Penny marketu .................................................................................. 2 

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

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

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:37 Komise byla na začátku jednání v počtu 5 
přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/08/01/2019 navržený 

program.   

1. Opravy a údržba komunikací a veřejného prostoru 

Bod byl zařazen do programu na základě podnětu Ing. Bohumíra Sedláčka. Na jednání byli přizváni 

jednatel TSMPr a vedoucí oddělení dopravy. Vzhledem k pozvaným hostům byl bod projednán i přes 

nepřítomnost navrhovatele bodu.  
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Jednatel TSMPr přiblížil současný stav a rozdělení realizace činností v uvedené oblasti. Sečení zajišťují 
ze 60% TSMPr a ze 40 % fa Konvička. Opravy chodníků dle pasportu komunikací zajišťují pouze 

TSMPr na základě smlouvy o zabezpečení služeb. Z hlediska údržby zeleně ZM odsouhlasilo používání 
roundupu. V současné době ÚP neposkytuje dlouhodobě nezaměstnané k výkonu veřejně prospěšných 

prací jak tomu bylo ještě v roce 2017 a dříve. Odráží se to na údržbě zeleně, kdy TSMP nejsou schopni 
bez zvýšení zaměstnanců a zvýšení mzdových nákladů zajistit odplevelování v častějších frekvencích a 

bez použití chemických přípravků.  Čištění nechemické by se dle zkušeností z jiných měst odrazilo ve 

cca 4násobném zvýšení nákladů a 4násobné frekvenci údržby. Členka KRIDB navrhla vymezit 

používání roundupu, a to v centru nechemicky, mimo centrum s použitím roundupu. 

Další diskuse probíhala s jednatelem TSMPr a vedoucím oddělení dopravy k autovrakům. K odtahům  

autovraků město přistupovalo  před 2 lety, problematické je následné vymáhání pohledávky za odtah. 
V současnosti místo represí město raději jedná s vlastníky nepojízdných automobilů, ve většině 

případů úspěšně.  

Vedoucí oddělení dopravy představil z hlediska oprav komunikací tzv. turbometodu, která je využívána 
v místech s menší zátěží. Dále informoval o probíhajícím výběru dodavatele na celoplošnou deratizaci 

a o zpracovávané pasportizaci chodníků, kterou provádí odbor MAJ ve spolupráci s oddělením GIS. 

2. Řešení křižovatky u Penny marketu 

Podobně jako křižovatku u obchodního centra Galerie hodlá město řešit i křižovatku u Penny marketu. 

Z důvodu pozemků v osobním vlastnictví, z toho některé jsou zatíženy exekucemi, je město nuceno 
řešit úpravu křižovatky pouze nestavebními úpravami, tj. pomocí dopravního značení, dopravními 

prahy, betonovými zábranami = citybloky.  

Komisi byl představen návrh člena komise Ing. Ondřeje Sváka, projektanta dopravních staveb. Návrh 

rozděluje křižovatku na 2 menší křižovatky, z toho 1 okružní a 1 křižovatku ve tvaru T. Navržené 
úpravy jsou závislé na odsouhlasení ŘSD ČR, v jejichž vlastnictví je tato silnice I.třídy, a odsouhlasení 

krajské dopravní policie. Úprava křižovatek by odstranila problematické vyjíždění z vedlejších silnic a 
napomohla by bezpečnému přecházení chodců. Na ulici U Hřbitova je pomocí citybloků navrženo 

zkrácení přechodu pro chodce na vyžadovaných 7 m a na ul. Bří Hovůrkových je do přechodu pro 

chodce vložen ostrůvek ze citybloků.  

Komise svým usnesením č. KRIDB/08/02/2019 doporučila RM realizaci křižovatky ul. Bří Hovůrkových 

– Ztracená – 9.května – U Hřbitova dle návrhu Ing. Ondřeje Sváka z důvodu zajištění bezpečnosti a 

plynulosti dopravy. 

3. Různé 

V rámci bodu různé se diskutovalo o náhradních výsadbách na nám. Svobody i na městském hřbitově. 
Paní Ing. Alice Kutálková, členka KRIDB a zároveň předsedkyně komise pro ŽP popsala, jak jsou 

komisi ŽP předkládány návrhy na kácení a komise vyhodnocuje každý případ jednotlivě. V souvislosti 

s navrhovaným kácením starých přerostlých tújí a stromů (lípy a douglasky), které svými kořeny 
poškozují náhrobky na městském hřbitově v Přerově navrhla do diskuse KRIDB současné řešení 

chodníků. Jednatel TSMPr vzpomenul program revitalizace městského hřbitova v Přerově, části „starý 
hřbitov“, dle které má být provedeno několik etap regenerace. Doposud byly provedeny některá dílčí 

opatření z různých etap revitalizace (oprava ohradní zdi, kolumbárium a oprava vodovodu aj. drobné 

opravy, kácení a výsadba zeleně).  V současnosti se připravuje veřejná zakázka na rekonstrukci 
obřadní síně a ta se doplňuje o zachycování vody z parkoviště a obřadní síně, tak aby mohla být dále 

využita na zalévání namísto pitné vody.  

Regenerace počítá se zelení i s novými chodníky. Rastr chodníků a komunikací zůstane zachován, 
proto není dle jednatele TSMPr nutno projekt zeleně spojovat s projektem rekonstrukcí komunikací. 

Nová výsadba bude realizována pouze po obvodové hranici hřbitova, k výsadbě budou použity 

hlubokokořenící stromy, které by nepoškodili náhrobky.  

Trasování komunikací na starém hřbitově a jejich šířkové parametry musí zůstat zachovány. 

V některých úsecích by mohly být chodníky mlatové, jinde dlážděné. Komise nerozporovala nutnost 
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řešení chodníků, ale proběhla diskuse k okamžiku doporučení projektu RM. Po diskusi komise svým 
usnesením č. KRIDB/08/03/2019 doporučila RM zadat zpracování dokumentace na opravy a 

rekonstrukce stávajících chodníků ve staré části městského hřbitova v Přerově. 

 

 

 
Na závěr byla komise informována: 

- ve věci rekonstrukce chodníků v ul. Vaňkova o záměru doplnění parkovacích stání na úkor 

zúžení chodníku a posunu opěrné zídky v jižní části před masnou a hospodou U Nudle. 
- o novém redaktoru Přerovských listů a o zajišťování roznášky prostřednictvím studentů 

v průběhu víkendů. 
 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:05.  Termín 9. jednání komise byl naplánován na 06.11.2019. 

 
 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 14.10.2019 

 

 
 

 
…………v.r.……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 08 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 09.10.2019 

 

KRIDB/08/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 08. zasedání KRIDB. 

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

 

KRIDB/08/02/2019 Řešení křižovatky u Penny marketu 
KRIDB  po projednání doporučuje RM realizaci křižovatky ul. Bří Hovůrkových – Ztracená – 9.května – 

U Hřbitova dle návrhu Ing. Ondřeje Sváka z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 

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

 

KRIDB/08/03/2019 Chodníky na městském hřbitově  
KRIDB po projednání doporučuje RM zadat zpracování dokumentace na opravy a rekonstrukce 

stávajících chodníků ve staré části městského hřbitova v Přerově. 

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

___________________________________________________________________________________ 

Termíny dalších jednání komise: 6.11.2019 
 

 
 

 

 
…………v.r...……….. 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

 
 

 
 

Seznam zkratek: 

MP – Městská policie 
KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

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

TSMPr – Technické služby města Přerova 
RM – Rada města  


