
Pořadové číslo:  15/2 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec , předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná , organizační pracovník Výboru pro místní části 

Název návrhu: 

Informace z výboru pro místní části - doprava.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  bere na vědomí informaci z 9. schůze výboru pro místní části, týkající se dopravní situace na 

území místních částí Přerova, 

 

2.  ukládá Radě města Přerova zabývat se doporučením výboru - neodkladně řešit kritickou 

dopravní situaci v místních částech, zejména zajistit koordinaci jednotlivých staveb 

probíhajících na území města Přerova s negativním dopadem na dopravu ve městě a jeho 

místních částech. 

 

Důvodová zpráva: 

Členové výboru pro místní části se na svých pravidelných schůzích opakovaně zabývají dopravní 

problematikou, diskutují o problémech ve svých místních částech. Negativními vlivy dopravy jsou 

dlouhodobě zasaženy zejména Dluhonice, Kozlovice, Lýsky a Čekyně, ovšem ani v ostatních částech 

není stav zdaleka ideální. 

Na 9. schůzi výboru konané dne 29. září se opět otevřelo téma problematiky dopravy v Dluhonicích, 

což rozpoutalo širokou diskusi, a to nejen co se týče Dluhonic (předseda místního výboru Dluhonice 

O. Boráň opět podrobně informoval o problémech), ale i Lýsek, Kozlovic, Čekyně a města. 

Diskutovány byly problémy s objízdnými trasami, nekoordinovanost staveb na území města, zástupci 

místních částí si stěžovali, že při stanovování uzavírek a objízdných tras s nimi nikdo nejedná, 

problémy vyplývající z dopravy nikdo neřeší, otázka kamionů je dlouhodobě probírána, ale bez 

uspokojivých výsledků...  

Zaznělo, že komunikace s primátorem ani s uvolněným radním pro dopravu nepřináší očekávané 

výsledky, dle mínění zástupců místních částí neprobíhá usměrňování dopravy ani ze strany Policie 



ČR, ani ze strany Městské policie. 

  

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda návrh na usnesení, které bylo výborem 

jednomyslně přijato, a proto je také zastupitelstvu předkládán tento materiál.  

  

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

Usnesení VMČ/12/9/2020  

  

VMČ požaduje, aby zastupitelstvo uložilo radě neodkladně řešit kritickou dopravní situaci v 

místních částech, zejména zajistit koordinaci jednotlivých staveb probíhajících na území města 

Přerova s negativním dopadem na dopravu ve městě a jeho místních částech.  

  

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat  

 

 


