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 Zápis z 15. jednání 

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

Datum jednání: 10.06.2020 

Místo jednání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Bohumír Sedláček 

  

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

 Ing. Ondřej Svák 

Přítomní hosté: Ing. Pavel Gala 

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: 02.9.2020 

Program: 

1. Strategický plán rozvoje města Přerova pro období 2021-2027 .......................................... 1 

2. Distribuce letáků pro cyklisty ........................................................................................... 2 

3. Kardiozóny ..................................................................................................................... 2 

4. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

 

Předseda komise v 15:45 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6. přítomných 
členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/15/01/2020 

pozměněný program.   

1. Strategický plán rozvoje města Přerova pro období 2021-2027 

Vedoucí odboru ROZ informoval o zpracování Strategického plánu rozvoje města Přerova, který patří 

spolu s Územním plánem města k základním strategickým dokumentům. Z důvodu končící platnosti 
proběhlo nové výběrové řízení na zpracovatele nového strategického plánu. Od února letošního roku 

společnost PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů zpracovává analytickou část (profil města). 
Vedoucí odboru ROZ dále vyzval členy k zapojení se do zpracování plánu, a to formou dotazníkového 

šetření spokojenosti občanů se životem ve městě. Členové komise obdrželi tištěné dotazníky, spolu se 

zápisem obdrží i webový odkaz a QR kód na on-line vyplňování dotazníků.  
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Odbor ROZ jakožto zadavatel zpracování plánu připravuje sestavení Řídicího výboru a pracovních 
skupin, které budou prostřednictvím svých odborných členů spoluvytvářet strategický plán. Vybrané 

komise RM dostaly příležitost delegovat 1 člena do konkrétní pracovní skupiny. Komise usnesením 

č. KRIDB/15/02/2020, vzala na vědomí informace o zpracování Strategického plánu rozvoje města pro 
období 2021 – 2027 vč. probíhajícího dotazníkového šetření mezi obyvateli města, a nominovala 

p. Marka Dostála jako člena Pracovní skupiny „ŽP, doprava, infrastruktura, územní rozvoj“ a p. 

Ing. Bohumíra Sedláčka jako jeho zástupce. 

Členové komise se poté dotazovali vedoucího odboru ROZ na „průpich“ a využití území v okolí 

průpichu vč. haly v Jutě. 

 

2. Distribuce letáků pro cyklisty  

Vytištěné letáky pro cyklisty zatím nebylo možno vzhledem ke covidové situaci distribuovat. Akce pro 

cyklisty byly zrušeny, stejně jako dětské dny. Distribučními kanály jsou v tuto chvíli prodejci kol 

(u kterých dohodne předávání letáků pan předseda), Městské informační centrum a Městská policie. 

Preventisté z Městské policie letáky předávají pouze při terénní činnosti, bezpečnostní akce ve školách 

byly tento školní rok zrušeny. Členové komise se dohodli distribuovat leták na shromáždění delegátů 

SBD, které proběhne v červnu. 

K bodu programu nebylo přijato žádné usnesení. 

Předseda komise předložil podnět na budoucí jednání komise ve věci omezení parkování dodávek ve 

městě. Dále informoval  o vývoji přípravy nabíjecí stanice pro elektrokola na náměstí TGM. Podporu ke 
zřízení nabíjecí stanice vyjádřila Komise cestovního ruchu. Na příští jednání RM předseda ve spolupráci 

s cyklokoordinátorem předloží materiál o zřízení této nabíjecí stanice. Mimo nabíjecí stanici 

připravovanou městem se dojednává umístění cyklonabíjecí stanice na sportovní hale u Bečvy. Jedná 

se o soukromou iniciativu, nikoliv projekt města. 

3. Kardiozóny 

Pan předseda představil nový námět, kterým se komise bude zabývat na dalších jednáních. Inspirací 

jsou kardiozóny v olomoucké Flóře, v lázních Jeseník, lázních Teplice, Praze atd. Jedná se o určení 

optimálních tras pro pěší a běžce v okolí přerovských Lagun, v Michalově nebo v jiných místech, 

s ohledem na věk, pohlaví, zdravotní kondici.  

K bodu programu nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Různé 

Pan předseda sdělil výsledek projednání doplněné značky „zákaz zastavení“ na ul. Dvořákova 

u Meopty ve výboru m.č. Kozlovice. Dopravní značka dle výboru m.č. nezlepšila dopravu v Kozlovicích. 

Výbor m.č. se zabýval spíše než dopravní značkou změnou objízdných tras v souvislosti s výstavbou 
„I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“. Na dopis paní předsedkyni výboru m.č. Kozlovice odpoví pan 

předseda. 

Dále pan předseda obdržel dopis občanky Přerova s žádostí o řešení nebezpečné situace při výjezdu 

z nábř. PFB na ul. Velké Novosady a možné ohrožení chodců při přecházení. Po diskusi o lokalitě, o 
dopravním řešení, o povolení umístění stávajících semaforů se komise shodla na neekonomičnosti 

doplnění semaforů u přechodu pro chodce. Frekvence chodců na dotčeném přechodu je nízká, chodci 

mohou využít přechod pro chodce u světelné křižovatky ul. Velké Novosady x Komenského. Pan 
předseda odešle odpověď na dopis. 

Paní Ing. Alice Kutálková vznesla dotaz na splnění úkolu z únorové komise, na kterém bylo komisí 
doporučeno upravit dopravní značení na křižovatce I/55 a II/150 ve smyslu zvýraznění současné 

značky P4 fluorescenčním podkladem. Na příštím jednání bude podána informace o stavu věci. Dále 

komise obdržela informaci o řešení polepování autobusových zastávek z důvodu narážení ptáků. 
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Jednání bylo ukončeno v 17:45.  Termín 16. jednání komise byl naplánován na 02.09.2020. 
 

 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 17.06.2020 
 

 
 

 

…………v.r.……………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Seznam zkratek: 

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

Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 
RM – Rada města 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 15 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 10.06.2020 

 

KRIDB/15/01/2020 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 15. zasedání KRIDB. 

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

 
KRIDB/15/02/2020 Strategický plán rozvoje města Přerova pro období 2021-2027 

1. KRIDB bere na vědomí informace o zpracování Strategického plánu rozvoje města pro období 
2021 – 2027 vč. probíhajícího dotazníkového šetření mezi obyvateli města, 

2. KRIDB nominuje p. Marka Dostála jako člena Pracovní skupiny „ŽP, doprava, infrastruktura, 

územní rozvoj“ a p. Ing. Bohumíra Sedláčka jako jeho zástupce. 

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

_________________________________________________________________________________ 
 

Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 02.09.2020 

 
 

 
 

 
………v.r.……… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

 
  


