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 Zápis z 14. jednání 

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

Datum jednání: 06.05.2020 

Místo jednání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Petr Chmela 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Bohumír Sedláček (příchod 15:50) 

 Petr Stržínek   

 Ing. Ondřej Svák 

Omluvení členové komise: Ing. Vladimír Holan 

Přítomní hosté:  -  

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: 10.06.2020 

Program: 

1. Řešení bezpečnosti na přechodu ul. Čechova .................................................................... 1 

2. Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova ............ 2 

3. Brožura Cyklodesatero – nabídka externího subjektu ......................................................... 2 

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

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

 

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 7 přítomných 
členů usnášeníschopná.  Na návrh předsedy komise hlasovala o programu s doplněným bodem 
„Brožura Cyklodesatero – nabídka externího subjektu“.  Komise odhlasovala usnesením 
č. KRIDB/14/01/2020 pozměněný program.   

1. Řešení bezpečnosti na přechodu ul. Čechova 

Předseda komise představil předlohu pro 37. jednání Rady města dne 14. 05. 2020, která bude 
předložena za KRIDB. Materiál vychází z bodu projednaného na minulém jednání, kdy komisi navštívil 
zástupce ředitele ZUŠ Přerov a komise projednala doplnění dopravního značení u přechodu pro chodce 
okružní křižovatky u budovy ZUŠ - konkrétně na větvi ul. Čechova. Dále předseda informoval o 
návštěvě ředitele Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava, který potvrdil zpracování projektu 
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na školní hřiště vč. parkoviště s výjezdem na tř. 17. listopadu. Vzhledem ke coronavirové situaci budou 
instituce i podniky šetřit finanční prostředky a může dojít k několikaletému posunu realizace školního 
hřiště. To dává dle předsedy prostor k dočasnému zřízení parkovacích stání typu K+R.  

Ke zpracované předloze RM neměli členové komise žádné připomínky. Předloha bude nezměněna 
odevzdána k projednání v RM. K bodu nebylo přijato žádné usnesení.  

Pozn. v 15:50 se počet členů komise příchodem pana Ing. Bohumíra Sedláčka zvýšil na 8. Komise byla 
usnášeníschopná. 

2. Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 
města Přerova 

Materiál pojednává o plánu činností k zajištění financování obnovy stávajícího majetku obce (prodejem 
zbytného majetku a založením rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce) 
a v druhé části materiálu bylo schválení záměru úplatného převodu vybraných nemovitostí. Materiál 
byl již projednán na posledním zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 27. 04. 2020.  Pan 
předseda, jakožto člen ZM, po připomínce opozičního zastupitele slíbil dodatečné projednání materiálu 
v komisi KRIDB. O přijatém usnesení komise bude předseda informovat na příštím jednání ZM. 

Diskuse členů komise k obsahu materiálu – dle člena Ing. Jiřího Běhala v materiálu chybí definice 
zbytnosti, způsob prodeje a vazba na koncepce (zejména u budov na nám. TGM). Členové kritizovali 
chybějící tvorbu rezerv na obnovu majetku, na což poukazoval již před dvaceti lety p. Jiří Bucher. 
Předseda potvrdil, že příjem z prodeje nemovitostí se nevrací zpět do majetku a je použit k jiným 
účelům. Ohledně způsobu prodeje majetku města se komise dle Ing. Bohumíra Sedláčka může 
zabývat doporučením změny metodiky prodeje.  Rovněž bylo vyjádřeno doporučení, aby prodeji 
předcházelo zpracování urbanistického plánu. Prodej nemovitosti by byl smluvně podmíněn požadavky 
dle plánu. 

Komise přijala k projednávanému bodu usnesení č. KRIDB/14/02/2020, kterým souhlasí 
s dokumentem „Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního města Přerova“ 

3. Brožura Cyklodesatero – nabídka externího subjektu 

Materiál o „cyklodesateru“ byl komisi zaslán uvolněným radním Ing. Tomášem Navrátilem před 
jednáním, proto jej členové nedostali spolu s ostatními podklady. Jde o nabídku zástupce firmy Alkom 
Média, s.r.o., na vytištění letáků s cyklodesaterem pro bezpečnou jízdu cyklistů. Firma obsah a podobu 
letáku sama navrhla, zkonzultovala s dopravní policií a BESIPEM, a leták dále nabízí obcím k tisku a 
distribuci na různých cyklistických akcích. 

Komise usnesením č. KRIDB/14/03/2020 nedoporučila RM zapojit se do projektu výtisku a distribuce 
brožury „Cyklodesatero“ nabízené společností Alkom Média z důvodu vlastního letáku pro cyklisty 
připraveného komisí KRIDB, Kanceláří primátora a Městskou policií v roce 2019.    

Členové komise navrhli přerovský leták pro cyklisty otisknout po etapách v Přerovských listech. 

3. Různé 

V rámci bodu Různé pan předseda informoval o pilotním projektu závěsné cyklonabíječky umístěné na 
objektu myslivců na náměstí TGM (v místě bývalé elektronické tabule City-walk). 

Ing. Bohumír Sedláček vznesl dotaz na vývoj u dříve projednávaných podnětů - uvolněné dlažební 
kostky na některých autobusových zastávkách a dopravní řešení křižovatky ul. Dvořákova – u 
nemocnice. Organizační pracovnice seznámila členy komise s městskou aplikací mobilní rozhlas. Na 
webových stránkách www.prerov.mobilnirozhlas.cz se občané města mohou zaregistrovat a poté 
získávají informace o dění ve městě z jimi vybraných oblastí nebo mohou nahlašovat problémy, závady 
ve veřejném prostoru nebo dávat jiné podněty, které poté budou řešeny příslušným odborem. Hlášené 
závady je nutné doplnit přesnou lokalizací a fotografií. Takto lze nahlásit i poškozené autobusové 
zálivy. 
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Dle člena komise p. Sedláčka se situace na ulici Dvořákova osazením značky zákaz stání u bočního 
vjezdu do Meopty (za autobusovou zastávkou) nezměnila. Při levého odbočení ze silnice II/434 
k parkovišti u nemocnice se na Dvořákova stále tvoří dopravní zácpy. Tento stav doložil fotografií, 
kterou zašle předsedovi a organizační pracovnici. Problém parkování aut v zákazu stání by vyřešily 
policejní kontroly, které jsou však nedostatečné. Předseda komise podotkl, že k situaci na ul. 
Dvořákova by se měl vyjádřit i výbor místní části Kozlovice. 

Po diskusi k dopravní situaci členové komise přijali usnesení č. KRIDB/14/04/2020, kterým doporučili 
RM přijmout navrhované dopravní řešení dle návrhu Ing. Ondřeje Sváka, a to na základě dosavadní 
zkušenosti se současným dopravním řešením úpravy křižovatky ul. Dvořákova – u nemocnice, které 
nezlepšilo průchodnost křižovatkou.  

 
Jednání bylo ukončeno v 17:40.  Termín 15. jednání komise byl naplánován na 10.06.2020. 
 
 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 14.05.2020 
 
 
 
 

…………v.r.……………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 14 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 06.05.2020 

 

KRIDB/14/01/2020 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 14. zasedání KRIDB  s doplněním bodu „Brožura Cyklodesatero – nabídka 
externího subjektu“. 
Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 
KRIDB/14/02/2020 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova 
KRIDB souhlasí s dokumentem „Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 
města Přerova“ 
Hlasování: Pro 7 / Proti 1 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 
KRIDB/14/03/2020 Brožura Cyklodesatero – nabídka externího subjektu  
KRIDB nedoporučuje RM zapojit se do projektu výtisku a distribuce brožury „Cyklodesatero“ nabízené 
společností Alkom Média z důvodu vlastního letáku pro cyklisty připraveného komisí KRIDB, Kanceláří 
primátora a Městskou policií v roce 2019.    
Hlasování: Pro 8 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 
KRIDB/14/04/2020 Dopravní řešení křižovatky ul. Dvořákova – u nemocnice 
Na základě dosavadní zkušenosti se současným dopravním řešením úpravy křižovatky ul. Dvořákova – 
u nemocnice, které nezlepšilo průchodnost křižovatkou, KRIDB doporučuje RM přijmout navrhované 
dopravní řešení dle návrhu Ing. Ondřeje Sváka. 
Hlasování: Pro 8 / Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 
 
Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 10.06.2020 
 
 
 
 
 

………v.r.………… 
Marek Dostál 

předseda komise 
 
 
 
 
 
 
Seznam zkratek: 
DZ – dopravní značení 
K + R – parkování „Kiss and Ride“ určené ke krátkodobému zastavení za účelem výstupu/nástupu 
osob 
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  
ZUŠ – Základní umělecká škola 


