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 Zápis z 16. jednání 

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

Datum jednání: 02.09.2020 

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. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

Omluvení členové komise: Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

  

Přítomní hosté: Bc. Alexandr Salaba 

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: 14.10.2020 

Program: 

1. Priority KRIDB k navrhovaným investicím r. 2021 .............................................................. 1 

2. Kardiozóny ..................................................................................................................... 2 

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

 

 

Předseda komise v 15:30 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/16/01/2020.   

1. Priority KRIDB k navrhovaným investicím r. 2021 

Odbory magistrátu zasílaly do konce srpna investiční požadavky (návrhy investic) na rok 2021 do 
centrálního registru. Komisi byl předložen soupis požadavků čítající 83 položek. Vedoucí oddělení 

dopravy komisi osobně informoval o jednotlivých záměrech vč. jejich připravenosti. Oddělení dopravy 
prioritně řeší po stavbě dálnice D1 0137 na Lipník křižovatku Kočíře v Popovicích vč. rekonstrukce 

komunikace Popovice – Lýsky. Z důvodu bezpečnosti se plánuje posun autobusové zastávky v ul. 

Kočíře. Dalšími navrhovanými investicemi je v souvislosti s rostoucí výstavbou rodinného bydlení 
v Újezdci výstavba nové komunikace v ul. U Spojů v Újezdci, jako rozšíření/náhrada původní, 

kapacitně nevyhovující komunikace. V plánech odboru MAJ jsou rekonstrukce komunikací Na Zábraní, 
Alšova, Svépomoc, které jsou v havarijním stavu, výstavba nové autobusové zastávky u nové hasičské 

zbrojnice na ul. 9.května, přechod pro chodce na sil. I.třídy v ul. Durychova (prokonzultováno 
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s dopravním inspektorátem, nalezeno možné řešení doplnění přechodu u křižovatky s ul. 9.května). 
Řešení přechodů na ul. Kozlovská, Šrobárova, Pod Valy je plánováno, ale bude projekčně zadáno po 

zpracování zadání městskou architektkou. Z parkovišť by odbor MAJ chtěl realizovat parkoviště v ul. 

U Hřbitova a ul. Tománkova. 

Investice navrhované odborem ROZ krátce okomentovala organizační pracovnice komise. V návrhu 
investic jsou zejména finanční spoluúčasti k zahajovaným velkým dopravním stavbám, které realizuje 

ŘSD, zpracování projektových dokumentací zejména k cyklostezkám Přerov – Lýsky a Svisle – Šířava 

nebo dokumentaci pro zřízení inteligentních autobusových zastávek aj. 

Komise následně přijala usnesení č. KRIDB/16/02/2020, kterým vzala na vědomí projektové náměty 
zaregistrované v registru investičních požadavků na rok 2021 a doporučila RM realizaci projektu 

„Rekonstrukce chodníku v ul. Komenského“ souběžně s projektem „Úprava veřejného prostranství na 

ulici Komenského v Přerově“. 

2. Kardiozóny 

Na minulém jednání komise byly panem předsedou krátce představeny tabule s trasami (kardiozóny).   

S ohledem na tvorbu rozpočtu města na rok 2021 organizační pracovnice zjistila cenu výroby 
obdobných tabulí. Náklady na grafické zpracování, výrobu a instalaci 1 tabule se pohybují okolo 

30 tis. Kč.  

Komise k tomuto bodu nepřijala usnesení a dohodla se, že záměrový materiál vč. vyčlenění finančních 

prostředků z rozpočtu města předloží RM později, až bude záměr lépe zpracován. 

3. Různé 

Předseda informoval o předávání letáků pro cyklisty na 2 akcích pro seniory, které proběhly v srpnu. 
Jednalo se o akci „Jdeme spolu“ konané na Laguně a akci v Městském domě organizovanou KÚOK. 

Rovněž byla pochválena nepřítomná členka Ing. Alice Kutálková za předání letáků pro cyklisty všem 

předsedům bytových samospráv na schůzi SBD s žádostí o vyvěšení letáku v bytových domech. 
 

 
Jednání bylo ukončeno v 16:55.  Termín 17. jednání komise byl naplánován na 14.10.2020. 

 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 04.09.2020 

 
 

 
 

…………v.r.……………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek 

 
 

 
 

 

Seznam zkratek: 
KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

KÚOK – Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

RM – Rada města  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 16 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 02.09.2020 

 

KRIDB/16/01/2020 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 16. zasedání KRIDB. 

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

 
KRIDB/16/02/2020 Priority KRIDB k navrhovaným investicím r. 2021 

1. KRIDB bere na vědomí projektové náměty zaregistrované v registru investičních požadavků na 
rok 2021, 

2. KRIDB doporučuje RM realizaci projektu „Rekonstrukce chodníku v ul. Komenského“ souběžně 

s projektem „Úprava veřejného prostranství na ulici Komenského v Přerově“. 

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

_________________________________________________________________________________ 
 

Termíny dalších jednání komise: 14.10.2020 

 
 

 
 

 
…………v.r.…..……… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

 
  


