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 Zápis z 9. jednání 

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

Datum jednání: 06.11.2019 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Alice Kutálková  

 Vladimír Pospíšil   

 Petr Stržínek   

 Ing. Jiří Běhal  

Omluvení členové komise: Ing. Vladimír Holan  (pracovní cesta) 

 Ing. Ondřej Svák (osobní důvody) 

 Ing. Bohumír Sedláček 

Přítomní hosté: Ing. arch. Alice Michálková (městská architektka) 

 Ing. Pavel Gala (vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje) 

 Alexandr Salaba (vedoucí oddělení dopravy) 

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: 4.12.2019  

Program: 

1. Regenerace sídliště Dvořákova v Přerově ......................................................................... 1 

2. Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou ....................................... 2 

3. Podnět na změnu územního plánu ................................................................................... 3 

4. Různé ............................................................................................................................ 3 

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

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou v 15:35. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 

přítomných členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/09/01/2019 navržený 

program.   

1. Regenerace sídliště Dvořákova v Přerově  

Odbor koncepce a strategického rozvoje nechal zpracovat koncepční materiál projekt regenerace 

sídliště Přerov – Dvořákova. Před schválením v orgánech města byl projekt předložen komisi. 
Prezentace projektu se ujala městská architektka. 
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Krátké shrnutí prezentace – důvodem pořízení byly časté stížnosti obyvatel lokality, špatný technický 

stav komunikací v sídlišti. Projekt je řešen z hlediska urbanistického a z dopravního hlediska (nově je 

vložena propojovací komunikace, stávající vjezdy a navrhovaná křížení s hlavním pěším propojením 
jsou opatřena vyvýšenými prahy a jsou navýšena parkovací místa). U MŠ vzniká namísto parkovací 

plochy sjednocovací prostor, bezpečná vstupní zóna. V blízkosti MŠ je vytvořeno nové komunikační 

propojení s jednosměrnými komunikacemi a parkovací místa typu K+R pro krátkodobé parkování 
doprovodu předškolních dětí. Projekt rehabilituje hlavní osu, doplňuje chybějící hlavní chodník, který je 

doplněn procházkovou osou, lavičkami, malými herními plochami. Zelené plochy pro vyžití obyvatel 
jsou navrženy s krajinářskými prvky (např. vyvýšeniny využitelné pro slunění v létě nebo sáňkování 

v zimě). Tyto prvky nemusí být realizovány. Na místě parkovací plochy u nemocnice jsou navrženy 
polyfunkční domy s podzemním parkovištěm až pro 100 vozidel nebo variantně parkoviště na terénu. 

V lokalitě s bývalým hřištěm je navrženo nové víceúčelové hřiště, lezecká stěna a workoutové hřiště 

pro aktivní využití volného času rezidentů. Celý projekt byl rozdělen do menších realizovatelných celků 
-  10ti etap, každá v odhadovaných nákladech okolo 4-6 mil. Kč, pouze u 1.etapy jsou dvojnásobné. 

Jako 1.etapa byla navržena propojovací komunikace kolem garáží, vč. vybudování podélného chodníku 
a kolmých parkovacích míst. Vedoucí odboru rozvoje informoval o výši dotace, kterou lze získat. 

Z fondu SFRB je poskytována maximální dotace 6 mil. Kč na 1 etapu, z ITI až 70% uznatelných 

nákladů. 

V diskusi k projektu byly zodpovězeny tyto dotazy: modře znázorněná místa v situacích jsou místa pro 

zadržování dešťových vod, počítá se pouze se zadržováním vod ze zpevněných ploch; v projektu 

nejsou využita veškerá volná místa k navýšení počtu parkovacích míst, parkovací místa zpracovatel 
umístil s ohledem na dendrologický průzkum stavu stromů, kvalitní stromy v dobrém zdravotním stavu 

jsou zachovány. Součástí odhadovaných nákladů není navrhované podzemní parkoviště, jehož náklady 
vč. stavby polyfunkčních domů jsou odhadovány na 160 mil. Kč.  

Předseda komise informoval o probíhajících jednáních s vedením nemocnice ve věci vybudování 

nového parkoviště pro její návštěvníky.  

Na závěr vedoucí oddělení dopravy informoval o současném řešení stávajících výjezdů z lokality ul. 

Dvořákova. Úprava výjezdů vodorovným značením byla konzultována s dopravním inženýrem a bude 

realizována, pokud bude odsouhlasena krajem.  

Komise svým usnesením č. KRIDB/09/02/2019 doporučila orgánům města schválit Projekt regenerace 
sídliště Přerov – Dvořákova, doporučila RM zadání zpracování projektové dokumentace 1. etapy 

regenerace sídliště Dvořákova a současně s realizací projektu regenerace sídliště doporučila RM řešit 

navýšení počtu parkovacích míst určených pro návštěvníky nemocnice samostatným řešením. 

2. Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou 

Studii představila městská architektka, která je její zpracovatelkou. Jedná se o dopravně-obslužnou 

studii pro území ohraničené ul. 9.května a Hostýnskou. Důvodem zpracování bylo řešení provizorních 
propojení ul. Hostýnské s ul. Lančíkových v jižní části lokality a ul. Hostýnské s ul. Gen. Rakovčíka 

v severní části, dále z důvodu absence chodníků v ul. Durychova. Paní architektka popsala řešení 
jednotlivých problémových míst, kterých bylo identifikováno více než v původním zadání.  

Krátké shrnutí řešení – provizorní propojení v jižní části ulic bylo vyhodnoceno jako potřebné. Bylo 

navrženo variantě vč. přemístění kříže. Na místě by vznikl mikropark. Severní propoj je vhodné 
zachovat pouze jako komunikace pro pěší dopravu, zároveň je nutné zachovat točnu.  Ve východní 

části ul. Durychova byla prověřena možnost umístění chodníku. Umístění chodníku znemožňuje úzký 

prostor, realizace by byla možná v další etapě po vybudování propojení ul. Hostýnské a ul. 
Lančíkových a po zjednosměrnění východní části ul. Durychova. Ulice by se zklidnila zvýšením 

křižovatky a přeřešením prostoru na obytnou ulici se zálivy pro zeleň.   

Studie identifikovala nutnost řešit ulici Lančíkových, část u hřbitova - úpravami rozhlehlých křižovatek 

ul. Lančíkových – ul. Čsl. Letců a ul. Lančíkových – ul. Gen. Rakovčíka, kultivací parku a samotného 

vstupu na židovský hřbitov. Pro zklidnění celé lokality bylo navrženo zvýšení křížení ul. Lančíkových – 
ul. Gen. Rakovčíka. Poslední řešenou lokalitou byla ul. Partyzánská, která byla navržena jako 

jednosměrná, zklidněná obytná zóna.  

V diskusi zaznělo doporučení – řešit petice občanů k usměrnění rychlosti projíždějících vozidel 

v lokalitě vyvýšením křižovatek. Na závěr paní architektka doporučila postupnou realizaci: 1.etapu 
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zahájit zvýšením křižovatek, v 2.etapě vybudovat propojení ul. Hostýnská – ul. Lančíkových a ve 
3.etapě zjednosměrnit ul. Durychovu.   

Komise svým usnesením č. KRIDB/09/03/2019 doporučila RM přijmout technická řešení, jak jsou 

uvedena v návrhu studie, zejména bezpečnostní zvýšení křižovatek Durychova – Lančíkových a Gen. 
Rakovčíka – Lančíkových, a po realizaci propojení ul. Lančíkových – Hostýnská doplnit shodné řešení i 

na křižovatce Durychova – Hostýnská, dále doporučila schválit propojení ul. Lančíkových – Hostýnská 
dle jedné z variant návrhu studie a schválit propojení ul. Gen. Rakovčíka – Hostýnská pouze pro pěší 

dle návrhu studie. 

3. Podnět na změnu územního plánu 

Komisi byl přednesen zástupkyní odboru koncepce a strategického rozvoje podnět ke změně územního 

plánu týkající se plánované cyklostezky na ulici Velké Novosady na straně evangelického kostela.  
Vedením cyklostezek po obou stranách ulice se komise zabývala dříve. Jedná se o letitý záměr, na 

který byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavbu cyklostezky nelze realizovat 

z důvodu nedořešeného pozemku, jehož vlastníkem je Čechokanaďan žijící na neznámé adrese 
v Kanadě. Zařazením stavby cyklostezky mezi veřejně prospěšné stavby (VPS) lze u nedobytných 

pozemků využít institut vyvlastnění.  

Další navrhovanou změnou je oprava topografické značky cyklostezky Velké Novosady ze znázornění 

skutečného stavu na stav navrhovaný (plánovaný).  

K bodu nebyly žádné dotazy. Komise přijala usnesení č. KRIDB/09/04/2019, kterým doporučila pořídit 

změnu ÚPmP: 

- převést cyklostezku Velké Novosady ze stavu do návrhu, 

- zařadit cyklostezku Velké Novosady mezi veřejně prospěšné stavby. 

4. Různé 

V rámci bodu různé byl vznesen dotaz na možnost výjimek pro vozy nad 12 t, které zásobují  

společnost Precheza, případně zda lze použít jinou trasu. Výjimky nelze udělit, kamiony musí použít 
oficiální objízdnou trasu, sdělil vedoucí oddělení dopravy.   

Organizační pracovnice informovala předsedu komise o dopise, který komise obdržela na vědomí 

ohledně stížnosti na nečinnost při zabránění průjezdu tranzitní kamionové dopravy. 

 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 17:45.  Termín 10. jednání komise byl naplánován na 4.12.2019. 

 
 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 13.11.2019 
 

 
 

 

……………v.r..…………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 09 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 06.11.2019 

 

KRIDB/09/01/2019 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 09. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/09/02/2019 Regenerace sídliště Dvořákova v Přerově  
1. KRIDB  po projednání doporučuje orgánům města schválit Projekt regenerace sídliště Přerov – 

Dvořákova, 
2. KRIDB  po projednání doporučuje RM zadání zpracování projektové dokumentace 1. etapy 

regenerace sídliště Dvořákova, 

3. KRIDB po projednání doporučuje RM současně s realizací projektu regenerace sídliště řešit 
navýšení počtu parkovacích míst určených pro návštěvníky nemocnice samostatným řešením. 

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

 

KRIDB/09/03/2019 Studie řešení lokality ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou  
KRIDB po projednání doporučuje RM  

1. přijmout technická řešení, jak jsou uvedena v návrhu studie, zejména bezpečnostní zvýšení 
křižovatek Durychova – Lančíkových a Gen. Rakovčíka – Lančíkových, a po realizaci propojení 

ul. Lančíkových – Hostýnská doplnit shodné řešení i na křižovatce Durychova – Hostýnská, 
2. schválit propojení ul. Lančíkových – Hostýnská dle jedné z variant návrhu studie, 

3. schválit propojení ul. Gen. Rakovčíka – Hostýnská pouze pro pěší dle návrhu studie. 

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

 
 

KRIDB/09/04/2019 Podnět na změnu Územního plánu města Přerova 

KRIDB po projednání doporučuje pořídit změnu ÚPmP: 
- převést cyklostezku Velké Novosady ze stavu do návrhu, 

- zařadit cyklostezku Velké Novosady mezi veřejně prospěšné stavby.  
   

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

___________________________________________________________________________________ 

Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 04.12.2019 

 
 

 
 

 

…………v.r...……….. 
Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
Seznam zkratek: 

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  
ÚPmP (nebo ÚP) – Územní plán města Přerova 

VPS – veřejně prospěšné stavby 


