
č.j. MMPr/039879/2020 

 Zápis z 12. jednání 

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

Datum jednání: 12.02.2020 

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. Bohumír Sedláček 

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Vladimír Pospíšil   

 Petr Stržínek   

 Ing. Ondřej Svák 

  

Přítomní hosté: Bc. Iveta Vičanová (oddělení dopravně správních agend) 

 Alexandr Salaba (vedoucí oddělení dopravy) 

 Ing. Tomáš Navrátil (uvolněný radní pro dopravní záležitosti) 

 Ing. Jiří Janalík (cyklokoordinátor města) 

 (prodejce elektrokol) 

 (prodejce elektrokol) 

  

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: Final 

Datum příštího jednání: 11.03.2020 

Program: 

1. Dopravní značení směr Ostrava na ulicích Velká Dlážka a Palackého .................................. 2 

2. Úpravy křižovatky ul. Dvořákova, u Meopty ...................................................................... 2 

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

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

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

 

Předseda komise v 15:38 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 5 přítomných 

členů usnášeníschopná. Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/12/01/2020 navržený program.   
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1. Dopravní značení směr Ostrava na ulicích Velká Dlážka a Palackého   

Člen komise Ing. Bohumír Sedláček upozornil na chybějící značení směru na Ostravu na ulici Velká 

Dlážka a Palackého ve směru od Předmostí. Tranzitní osobní automobily a nákladní vozy, které se 
ocitnou na ul. Velká Dlážka, nejsou dopravním značením směrovány k výjezdu ven z města. 

K projednání bodu byla pozvána pracovnice dopravně správních agend oprávněná ke stanovení místní 

úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích. Jednání se zúčastnil i uvolněný radní pro dopravu.  

V souvislosti se stavbou I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí byly povoleny objížďky. Pro vozidla nad 

12 t je vjezd do města zakázán. Na ul. Velká Dlážka a Palackého by se nákladní auta, mimo 
zásobování, neměla dostat. Cílem je nenavádět do centra žádnou tranzitní dopravu. 

V současné době, jak informoval pan radní, město požádalo KÚOK o úpravu objízdných tras. Zbytková 

tranzitní doprava (tranzit by měl zůstávat na D35/ D46) od Olomouce bude naváděna na Dluhonice a 
přibyde omezení tonáže. Na křižovatce silnice I/55 x ul. Hranická x ul. Velká Dlážka x ul. Staré Rybníky 

u Předmostí bude doplněno dopravní značení s omezením transitu do 3,5 t přes centrum, ostatní 

vozidla budou naváděna doleva na Lipník n. Bečvou. Na sjezdu z dálnice u Předmostí bude nově 
značen směr na Olomouc a na dálnici D 35. 

Dopravní značení na ulici Palackého je v tuto chvíli dočasné a nebude doplněna, aby se transitní 

doprava nezatahovala do centra, jak uvedla paní Vičanová. Po dokončení železničního nadjezdu 
u Dluhonic by měla být nákladní doprava vedena obousměrně, informoval Ing. Tomáš Navrátil. 

Definitivní podoba dopravního uspořádání (dopravních omezení) bude dořešena po zprovoznění 
velkých dopravních staveb. 

K bodu nebylo přijato usnesení. 

Na návrh členky komise byla otevřena diskuse s hosty o zvýšení bezpečnosti na křižovatce za 

Předmostím. Od Autocentra v Předmostí na Olomouc je vedena vedlejší silnice, ze které odbočují 
proudy vozidel. Aby řidiči, zvláště přespolní, nepřehlédli značku dej přednost v jízdě a vozidla na hlavní 

silnici, členka komise navrhla např. změnit vedení hlavní silnice, a to od Autocentra směrem na 

Olomouc. Po diskusi komise doporučila usnesením č.  KRIDB/12/02/2020 úpravu dopravního značení 
na křižovatce I/55 x II/150 ve smyslu zvýraznění současné značky P4 fluorescenčním podkladem. 

2. Úpravy křižovatky ul. Dvořákova, u Meopty  

Řešení křižovatky k zajištění bezpečného provozu bylo zařazeno opakovaně po domluvě na minulém 
jednání. Člen komise Ing. Ondřej Svák připravil variantu úpravy vodorovného dopravního značení, a to 

vložením samostatného levého odbočovacího pruhu ze směru z ul. Dvořákova (od centra) k Bečvě 
s délkou dostačující pro celý autobus nebo 3 osobní automobily. Ostatní vozidla mohou plynule 

pokračovat v jízdě na Kozlovice. Zároveň navrhl umístění svislé dopravní značky zákaz zastavení za 
autobusovou zastávku. 

Paní Bc. Iveta Vičanová informovala o opatření, které je z podnětu odboru MAJ v tuto chvíli 

v povolovacím procesu. Oddělení dopravně správních agend vydalo stanovení místní úpravy provozu 

na krajské silnici II/434 ul. Dvořákova v Přerově I – Městě, kterou umísťuje dopravní značku B 28 
zákaz zastavení před boční vjezd do areálu Meopty a zároveň před dotčenou křižovatkou. 

Návrh pana Ing. Ondřeje Sváka byl komisí probrán a prodiskutován i s hosty komise. Podobné situace 

se vyskytují na mnohých křižovatkách a bylo by vhodné je řešit komplexně. 

Komise se s hosty dohodla, že se v tuto chvíli na předmětné křižovatce osadí svislá dopravní značka 

povolovaná dopravně správními agendami, situace se za pár měsíců vyhodnotí a poté se komise 

případně vrátí k doplnění vodorovného dopravního značení dle návrhu pana Ing. Ondřeje Sváka.  

K bodu nebylo přijato usnesení. 
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3. Nabíjecí stanice pro elektrokola 

Pan předseda informoval o proběhlém jednání s jednatelem zapsaného spolku Cyklostezka Bečva. 

Předmětem jednání bylo zřizování nabíjecích stanic pro elektrokola prostřednictvím spolku podél Bečvy 
za technické a finanční pomoci měst. Úkolem měst by byla příprava místa pro nabíjecí stanici. Spolek 

by vyřídil dotace na nákup nabíjecích stanic a stanice by osadil na připravené místo. Následně by 
nabíjecí stanice propagoval v turistických propagačních materiálech. Spotřebovanou energii i 

kofinancování nabíjecích stanic by hradila města.  Komise na základě podaných informací přijala 
usnesení č. KRIDB/12/03/2020, kterým RM doporučila nevyužít zřízení nabíjecích stanic pro 

elektrokola prostřednictvím zapsaného spolku Cyklostezka Bečva. 

Pozn. v 17:05 z jednání odešel Ing. Bohumír Sedláček. Počet členů komise snížil na 4, komise byla 
neusnášeníschopná. 

Cyklokoordinátor města informoval o připravovaném jednání s Olomouckým krajem ve věci vytvoření 

doporučení pro nabíjecí stanice po servisní a technické stránce. Dále bude projednána stránka 

propagace nabíjecích stanic Olomouckým krajem. Kraj podporuje umístění stanic na hradech a 
zámcích. V současnosti jsou vybudovány nabíječky v Kopřivnici a na Ostravsku. Okolní města 

v současnosti plánují pilotně zřídit max. 1-2 nabíjecí stanice. 

Hosté komise, prodejci elektrokol, nechali vyrobit prototyp nabíjecích boxů, který umístili ve veřejném 

prostoru Přerova a prezentovali několik fotografií. Rovněž předložili propočet nákladů na pořízení boxů 

s variantami na různé druhy uzamykání boxů. Z důvodu omezení zneužívání nabíjecích boxů k jiným 

účelům hosté navrhli omezit funkčnost boxů na dobu od 06-22 h. 

Člen komise se dotázal na zpoplatnění nabíjení. Dle propočtů prodejců kol by celodenní provoz při 

nabíjení 2 kol současně měl stát 10 Kč.  

Předseda komise informoval pana primátora o sbírání podkladů ke zřizování nabíjecích stanic. 

V následujícím týdnu proběhne jednání na krajském úřadě, kterého se zúčastní předseda 
s cyklokoordinátorem města.  

5. Různé 

V průběhu jednání byl v bodě 1. vznesen požadavek na úpravu dopravního značení na křižovatce 

II/150 x I/55 a byl hned projednán. V bodě různé již nebyl projednán žádný další podnět.  

 

 
Jednání bylo ukončeno v 17:45.  Termín 13. jednání komise byl naplánován na 11.3.2020. 

 
 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 13.02.2020 
 

 

 
 

…………v. r. ………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 12 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 12.02.2020 

 

KRIDB/12/01/2020 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 12. zasedání KRIDB. 
Hlasování: Pro 5 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 
KRIDB/12/02/2020 Úprava dopravního značení  

 

KRIDB doporučuje úpravu dopravního značení na křižovatce I/55 a II/150 ve smyslu zvýraznění 
současné značky P4 fluorescenčním podkladem.  

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

___________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/12/03/2020 Nabíjecí stanice pro elektrokola 

KRIDB doporučuje RM nevyužít zřízení nabíjecích stanic pro elektrokola prostřednictvím zapsaného 
spolku Cyklostezka Bečva.  

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

___________________________________________________________________________________

Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 11.03.2020 
 

 
 

 
 

………v. r. …… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Seznam zkratek: 
DZ – dopravní značení 

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 
MÚK s ČD Přerov - Předmostí – mimoúrovňové křížení s Českými drahami Přerov - Předmostí 

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  


