
č.j. MMPr/062596/2020 

 Zápis z 13. jednání 

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

Datum jednání: 11.03.2020 

Místo jednání: zasedací místnost odboru ROZ, Bratrská 34 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek  (příchod v 16:10) 

 Petr Chmela 

Omluvení členové komise: Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Vladimír Holan 

 Ing. Ondřej Svák 

Přítomní hosté: Mgr. M*** B*** (statutární zástupce ředitele ZUŠ Přerov) 

 Mgr. Jiří Janalík 

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: 08.04.2020 

Program: 

1. Řešení bezpečného přecházení u budovy ZUŠ Přerov na tř. 17.listopadu ............................ 1 

2. Nabíjecí stanice pro elektrokola ....................................................................................... 2 

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

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

 

 

Předseda komise v 15:36 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 5 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Na návrh předsedy komise hlasovala o výměně 2. bodu programu, kdy téma 
kardiozón se přesunuje na příští jednání. Bod bude nahrazen bodem „Nabíjecí stanice pro elektrokola“.  

Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/13/01/2020 pozměněný program.   

1. Řešení bezpečného přecházení u budovy ZUŠ Přerov na 
tř. 17.listopadu 

Z podnětu statutárního zástupce ředitele ZUŠ, který se osobně zúčastnil jednání, bylo otevřeno 
bezpečné přecházení komunikací v bezprostřední blízkosti budovy ZUŠ, zejména přecházení žáků 

hudební školy, kteří navštěvují výuku v odpoledních a večerních hodinách. Jedná se o 2 kritická místa 

– přechod pro chodce u budovy ZUŠ na ul. Čechova (pozn. místní komunikace) a přechod pro chodce 
před hlavním vchodem do budovy ZUŠ na ul. tř. 17.listopadu (pozn. jedná se o silnici I.třídy, jejímž 
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vlastníkem je stát).  V zimním období a v době snížené viditelnosti jsou děti nejohroženější skupinou. 

Host požádal komisi o řešení bezpečnosti pomoci nasvícení přechodů pro chodce, zvýraznění 
dopravních značek „přechod pro chodce“ a případně doplnění žluté vodorovné DZ „zákaz zastavení“.   

Pozn. v 16:10 se počet členů komise příchodem pana Petr Stržínka zvýšil na 6. Komise byla 
usnášeníschopná. 

Komise diskutovala vyznačení vyhrazených parkovacích stání K+R u budovy ZUŠ pro výstup a nástup 
dětí, které jsou rodinnými příslušníky dováženy na výuku, namísto několika stávajících podélných 

stání. Host komisi informoval o připravovaném projektu Střední školy gastronomie a služeb, který 

spočívá ve vybudování školního hřiště a několika parkovacích stání v zahradě školy. Parkovací stání by 
sloužila pouze zaměstnancům střední školy a případně zaměstnancům ZUŠ. Sjezd z parkoviště na 

silnici I/55 s příslušným rozhledem bude mít za následek zrušení podélných parkovacích míst na tř. 
17.listopadu. V důsledku tohoto připravovaného projektu nebude možné vyhradit stání K+R. 

Členové komise rozdělili řešení kolizních míst na části. Doplnění nasvícení přechodů bude řešeno 

v souvislosti s úpravou přechodů a doplněním cyklopřejezdů okolo okružní křižovatky. Rada města 
Přerova již v listopadu loňského roku na návrh komise schválila doplnění cyklopřejezdů v prostoru 

uvedené okružní křižovatky. 

Ostatní návrhy na zvýšení bezpečnosti komise podpořila usnesením č. KRIDB/13/02/2020, kterým 

komise Radě města doporučila z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti přecházení žáků k budově ZUŠ 
Přerov úpravu přechodů u okružní křižovatky, konkrétně na ul. Čechova a na ul. tř. 17.listopadu, ve 

smyslu zvýraznění současné značky „přechod pro chodce“ fluorescenčním podkladem a doplněním 
žlutého vodorovného dopravního značení na ul. Čechova dle normy. 

Jedná se o doplnění značek IP 6 (přechod pro chodce) a vodorovné DZ V 12c (zákaz zastavení). 

 

2. Nabíjecí stanice pro elektrokola  

Předseda komise informoval členy o proběhlých jednáních ve věci zřizování nabíjecích stanic pro 

elektrokola - jednání na olomouckém krajském úřadě a jednání na půdě magistrátu se zástupci 

Sdružení cestovního ruchu Střední Morava. Také proběhlo setkání se starosty okolních měst spojené 
s prezentací cyklonabíječek ve formě městského mobiliáře (modulový systém) od společnosti 

Elektrokola Přerov a ve formě boxů coby příslušenství cyklověže od společnosti Systematica s.r.o.. 
Prezentace pro starosty se konala pod záštitou pana předsedy Marka Dostála a byla 

zorganizována cyklokoordinátorem města Mgr. Jiřím Janalíkem.   

Členové komise, kteří nebyli na minulých jednáních přítomni, byli seznámeni s modulovým typem 
cyklonabíječek. Jedná se o boxy, ve kterých jsou v základním řešení instalovány 2 el. zásuvky a 4 USB 

porty k napojení nabíječek s možností uložení baterií do boxu nebo propojení nabíječek 

s elektrokolem. Další variantou je box pro nabíjení baterií dalších elektrických přepravních prostředků 
jako jsou elektrické vozíky nebo tříkolky s odemykáním na euroklíč (garance vyhrazení boxu pro 

handicapované) nebo box pro uložení osobních věcí jako jsou helmy, batohy aj. Každý box může být 
opatřen zamykacím systémem dle požadavků města – např. zamykáním na klíč proti minci nebo 

kódovým zámkem. 

Cyklokoordinátor města s panem předsedou navrhli pilotně pořídit a vyzkoušet 1 zavěšený box pro 
nabíjení elektrokol k uchycení na stěnu, který by byl napojen na stávající přívod elektřiny na některé z 

budov města na náměstí TGM.  Komise přijala usnesení č. KRIDB/13/03/2020, kterým doporučila RM 

pořídit/realizovat z důvodu zkušebního provozu nabíjecí stanici pro elektrokola umístěnou na objektu v 
majetku města na náměstí TGM.  

 

3. Různé 

V rámci bodu Různé, nebyl vznesen žádný podnět k projednání.  
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Jednání bylo ukončeno v 16:40.  Termín 14. jednání komise byl naplánován na 08.04.2020. 

 
 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 13.03.2020 

 
 

 
 

…………v.r.……………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 13 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 11.03.2020 

 

KRIDB/13/01/2020 Program jednání 

KRIDB  schvaluje program 13. zasedání KRIDB  s nahrazením 2. bodu bodem Nabíjecí stanice pro 
elektrokola . 

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

 

KRIDB/13/02/2020 Řešení bezpečného přecházení u budovy ZUŠ Přerov na 

tř. 17.listopadu 
 

KRIDB doporučuje RM z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti přecházení žáků k budově ZUŠ Přerov 
úpravu přechodů u okružní křižovatky, konkrétně na ul. Čechova a na ul. tř. 17.listopadu, ve smyslu 

zvýraznění současné značky „přechod pro chodce“ fluorescenčním podkladem a doplněním žlutého 
vodorovného dopravního značení na ul. Čechova dle normy. 

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

___________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/13/03/2020 Nabíjecí stanice pro elektrokola 
KRIDB doporučuje RM pořídit/realizovat z důvodu zkušebního provozu nabíjecí stanici pro elektrokola 

umístěnou na objektu v majetku města na náměstí TGM. 

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

_________________________________________________________________________________ 

 
Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 08.04.2020 

 
 

 

 
 

………v.r.………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
 

 
 

 
 

 

Seznam zkratek: 
DZ – dopravní značení 

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje 
KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

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


