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 Zápis z 11. jednání 

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

Datum jednání: 08.01.2020 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Alice Kutálková  

 Vladimír Pospíšil   

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Petr Stržínek   

 Ing. Ondřej Svák 

Omluvení členové komise: Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Jiří Běhal 

Přítomní hosté: Ing. Ivana Pinkasová (vedoucí odboru řízení projektů a investic) 

 Ing. Zdeněk Dostál (vedoucí oddělení investic) 

 Alexandr Salaba (vedoucí oddělení dopravy) 

 Ing. Bohumír Střelec (člen RM, jednatel TSMPr) 

 Pavel Košutek (jednatel Přerovské rozvojové s.r.o.) 

 Ing. Jiří Janalík (cyklokoordinátor města) 

 M*** Š*** (prodejce elektrokol) 

 M*** M*** (prodejce elektrokol) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 

Datum příštího jednání: 12.02.2020 

Program: 

1. Prohlídka objektu nám. TGM 16, Přerov ........................................................................... 2 

2. Investiční akce r. 2020 .................................................................................................... 2 

3. Rekonstrukce ulice a úpravy na křižovatce u Meopty ke zvýšení plynulosti provozu ............. 2 

4. Nabíjecí stanice pro elektrokola ....................................................................................... 3 

5. Různé ............................................................................................................................ 3 

Příloha - usnesení ....................................................................................................................... 4 
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Program jednání komise byl rozdělen na 2 části. Komise zahájila setkání prohlídkou objektu nám. 
TGM 16 (dle 1. bodu programu), poté proběhlo jednání komise v zasedací místnosti odboru ROZ 

v budově Bratrská 34.  

Předseda komise v 16:00 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 7 přítomných 

členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/11/01/2020 navržený program vč. 

prohození projednání 2. a 3. bodu programu.   

1. Prohlídka objektu nám. TGM 16, Přerov 

Členové komise byli pozváni na prohlídku objektu na nám. TGM 16. Prohlídka proběhla v době od 15-
16 h.  

2. Rekonstrukce ulice a úpravy na křižovatce u Meopty ke zvýšení 
plynulosti provozu  

Člen komise Ing. Bohumír Sedláček přednesl požadavek občanů m.č. Kozlovic na řešení křižovatky ul. 

Dvořákova, konkrétně v místě odbočení k nemocnici a autobusové točně. Za autobusovou zastávkou 

na ul. Dvořákova parkují osobní automobily v místě plné vodorovné čáry. Na křižovatce není 
odbočovací pruh, proto vozidla ve směru Přerov – Kozlovice jsou blokována vlevo odbočujícími vozidly. 

V rámci projektu regenerace sídliště Dvořákova je doporučeno tuto křižovatku osadit světelným 

signalizačním zařízením, a to z důvodu vybudování nové propojovací komunikace ke garážím. 
Předpokládá se navýšení počtu odbočujících vozidel.  

Křižovatka leží na silnici II.třídy, úpravy budou muset být projednány s Olomouckým krajem. Nabízí se 

více řešení. Komise se dohodla problematiku otevřít na příštím jednání, na které Ing. Ondřej Svák 
připraví návrhy úprav.  

3. Investiční akce r. 2020  

Odbor řízení projektů a investic postupuje dle vnitřního předpisu magistrátu. Z požadavků a námětů 
jednotlivých odborů vedení města vybralo akce k realizaci v r. 2020. Některé z vybraných investic 

nejsou projekčně připraveny nebo povoleny. Jejich realizace bude záviset na vysoutěžení zpracovatele 
PD, zpracování dokumentace i soutěžení stavby. V prosinci 2020 byl předložen materiál o akcích 

přecházejících z roku 2019 do roku 2020 a materiál s návrhem na schválení nových akcí nad 500 

tis. Kč k realizaci v roce 2020, informovala vedoucí odboru PRI.   

Pozn. v 16:30 – odešel Ing. Bohumír Sedláček  

Nově je od 01.01.2020 dle Organizačního řádu odbor MAJ pověřen realizací investic města 

vč. projektové přípravy až do hodnoty 2 mil.Kč bez DPH. Realizaci investic v hodnotě vyšší zajistí 

odbor PRI. 

Následně odpovídali zástupci odboru PRI na dotazy členů komise: stavba pavilonu G je projekčně 

připravena, cena byla rozpočtována na 200 mil. Kč bez DPH na 80 lůžek (tj. 3 mil. Kč vč. DPH/1lůžko), 

dotační titul na výstavbu domovů pro seniory zatím nebyl vypsán; školní hřiště ZŠ Tenis je 
připravováno, realizace bude záviset na termínu vysoutěžení, termín užívání se předpokládá nejdříve 

na jaře příštího šk.roku. 

Vedoucí oddělení dopravy pohovořil o menších investicích a opravách, které bude zajišťovat odbor 

MAJ. Rok zahájí opravami výtluků, obnovou DZ. Oddělení dopravy zahájilo postupné opravy 

kanalizačních vpustí, které jsou na pokraji životnosti, rovněž se pokračuje v opravách účelových 
komunikací štěrkovou drtí (letos účelová komunikace v Penčicích, na Žernavě a u Hvězdárny). 

V loňském roce bylo realizováno několik autobusových zastávek. Podstatnou část letošních investic 

budou představovat rekonstrukce a opravy mostů a mostků (např. v ul. Riedlova, na Kopaninách, 
v Žeravicích aj.). Rovněž bude opraven povrch komunikací např. po opravě hlavní stoky kanalizace 

v ul.Kozlovská, v plánu je povrch v ulici Jaselská, komunikace u Strojíren, jedná se s ŘSD o spoluúčasti 
města na opravě komunikace Kočíře. V plánu je několik přechodů pro chodce, ať už úpravy stávajících 

(na ul. Kopaniny) nebo vybudování nových (u ZŠ Trávník, na ul. Kozlovská, Šrobárova). Z chodníků je 

plánována oprava např. na ul. Tršická v Penčicích, na ul. Malá Dlážka nebo na ul. Martinská 
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v Henčlově. Z celkových 186 km chodníků jsou ročně opraveny/rekonstruovány 2 km. Mimo uvedené 
byly vyčleněny finance na údržbu cyklostezek. Celkově získalo oddělení dopravy na rok 2020 

v rozpočtu 6 mil. Kč. Vedoucí oddělení dopravy zodpověděl dotazy ohledně opravy mostu na 
Kopaninách a plánovaných objízdných tras. 

Jednatel TSMPr informoval o záměru změny kontejnerových nádob a změně svozu odpadu. 1m3 

kontejnery budou nahrazeny 2-3 m3 nadzemními kontejnery, jejich svoz bude zajišťovat nový svozový 
vůz s hydraulickou rukou. Na výměnu kontejnerů, která proběhne nejdříve v roce 2021, bude čerpána 

dotace. 

K bodu projednání nebylo přijato usnesení.  

4. Nabíjecí stanice pro elektrokola 

V současnosti jezdí na Přerovsku cca 4000 elektrokol, přičemž obliba i prodeje narůstají. Rozšíření 

elektrokol napomáhá e-cykloturistice i alternativnímu způsobu dopravy. Spolu s rozvojem 
elektromobility je vhodné řešit nabíjecí stanice jako službu občanům a turistům. Hosté působící 

v oblasti elektromobility představili členům komise v prezentaci nově navržené nabíjecí stanice pro 

elektrokola. 

Pozn. v 17:15 odešel p. Vladimír Pospíšil 

Jedná se o modulární boxy, v nichž je instalován nabíjecí modul pro elektrokola nebo nabíječka pro 

baterie elektrokol. Některé boxy mohou sloužit k nabíjení invalidních elektrických vozíků nebo 

k úschově zavazadel. V každém boxu je umožněno i dobíjení mobilních telefonů. Uzamykání boxů je 
variabilní. Nabíjení může být pro uživatele zpoplatněno nebo zdarma. U nabíjecích stanic je nutno 

počítat s pravidelnými měsíčními náklady na servis a náklady na roční revize. 

Členové komise diskutovali o umístění nabíjecích stanic a o výdajích zřízení a provoz. S ohledem na 

umístění je třeba brát v potaz i možné náklady na zřízení NN přípojky nebo nabíječky mohou fungovat 

autonomně díky instalovanému fotovoltaickému panelu. Ing. Janalík informoval o dotacích kraje 
poskytovaných na zřizování elektronabíjecích stanic. 

Komise se k tématu nabíjecích stanic vrátí na příštím jednání, na němž vytipují vhodná místa pro jejich 

umístění. Dodavatel nabíjecích stanic zkalkuluje roční náklady na zřízení a servis 1 či 2modulárních 

nabíječek.  

Komise přijala usnesení č. KRIDB/11/02/2020, kterým vzala na vědomí prezentaci modulárních 

boxových nabíjecích stanic pro elektrokola. 

5. Různé 

Z podnětu Ing. Bohumíra Sedláčka budou na příští jednání zařazena také téma údržby autobusových 

zastávek a dopravní značení na Velké Dlážce a ul. Palackého.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:25.  Termín 11. jednání komise byl naplánován na 12.2.2020. 

 
 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 09.01.2020 
 

 

 
 

……………v.r.…………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 11 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 08.01.2020 

 

KRIDB/11/01/2020 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 11. zasedání KRIDB a změnu v pořadí projednání 2. a 3. bodu programu. 
Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/11/02/2020 Nabíjecí stanice pro elektrokola 
KRIDB bere na vědomí prezentaci modulárních boxových nabíjecích stanic pro elektrokola.  

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

___________________________________________________________________________________ 

Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 12.02.2020 
 

 
 

 

 
…………v.r.……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Seznam zkratek: 

DZ – dopravní značení 
KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

NN přípojka – přípojka nízkého napětí 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 
Odbor PRI – odbor řízení projektů a investic 

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

TSMPr – Technické služby města Přerova 


