
č.j. MMPr/017415/2021 

 Zápis z 17. jednání 

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

Datum jednání: 02.02.2021 

Místo jednání: On-line forma – videokonference prostřednictvím Microsoft Teams  

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal; Petr Stržínek   

Přítomní hosté: Mgr. Petr Kouba 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1  

Datum příštího jednání: 24.02.2021 v 14:30 h 

Program: 

1. Zklidnění dopravy na komunikaci ul. Lipnická .................................................................... 1 

2. Organizace dopravy se zaměřením na parkování v ulicích Mostní a Pivovarská .................... 2 

3. Podněty paní G. z veřejného projednání strategického plánu (cyklostezka na Jižní čtvrti, 

křižovatka 9.května - Durychova, parkovací místa před ZŠ Svisle ....................................... 3 

4. Různé ............................................................................................................................ 3 

 

Předseda komise v 15:00 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 7. přítomných členů 

usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/17/01/2021 pozměněný 

program.   

1. Zklidnění dopravy na komunikaci ul. Lipnická 

Předseda komise informoval o úkolech zadaných vedením města komisi. Na komunikaci ul. Lipnická v 

návaznosti na posun značky jsou v lokalitě stížnosti na nedodržování rychlosti. S ohledem na 

připravované rozšíření nákupního centra by bylo žádoucí zklidnění lokality. Komise byla vedením města 

požádána o návrh možného řešení v této lokalitě.  

Organizační pracovnice promítla prostřednictvím youtube současný stav dopravního značení 

realizovaného v r. 2020 dle návrhu společnosti EPROJEKT. Zároveň představila komisi možná řešení na 

zklidnění dopravy na vjezdu do obce. Může se jednat o opatření pro postupné snižování rychlosti pomocí  

např. dopravního značení, menší šířky jízdního pruhu nebo příčných prvků na vozovce, rovněž směrové 
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vychýlení  jízdního pruhu např. pomocí vjezdového ostrůvku, fyzické zúžení,  posílení prvků zeleně nebo 

změnu povrchu komunikace aj. 

Komise diskutovala o nevhodnosti umístění radaru, ať informačního radaru, schránky na radar nebo 

měřicího radaru. Návrhy komise směrovaly opatřením bez stavebních úprav, k takovým, které by 

upozorňovaly řidiče na to, že vjíždí do města. 

Komise po diskusi doporučila RM doplnit na ul. Lipnická vodorovné dopravní značení opticko-akustickou 

brzdou a svislou DZ kód A12a – chodci – viz usnesení č. KRIDB/17/02/2021. 

   

  Opticko – akustická brzda     Dopravní značka A12a - „Chodci“   

 

2. Organizace dopravy se zaměřením na parkování v ulicích Mostní a 
Pivovarská 

Řešení organizace dopravy se zaměřením na parkování v ulicích Mostní a Pivovarská je druhý úkol, na 

který má KRIDB připravit návrh možného řešení. 

Lokalita je zahrnuta do městské zóny se zákazem stání mimo vyznačená místa. Zóna umožňuje zastavení 

za účelem zásobování. Komise diskutovala a zamítla zřízení parkovacích míst v ul. Na Marku z důvodu 
narušení statiky sklepů, rovněž zamítla duplikaci svislých dopravních značek se zákazem stání (zejména 

před Tyršovým mostem nebo před Irish pubem v ul. Pivovarské). Komise zastává názor, že veřejná 

parkoviště jsou v docházkové vzdálenosti od této lokality a zákaz parkování by měl být zachován. 

Host komise upozornil na dopravní kolize vozidel a cyklistů v ul. Mostní, kdy při objíždění 

zastavených/parkujících vozidel musí jedoucí vozidlo vjet do pruhu pro cyklisty. Host žádal komisi o 

návrh řešení. 

Členové komise jednoznačně navrhli častější, namátkovou kontrolu MP. Úkolem policie by nemuselo být 

okamžité pokutování, ale spíše upozorňování řidičů na zónu formou letáčků. 

Dále člen komise Ing. Ondřej Svák informoval o vybavení MP tablety, které MP využívá pro kontrolu 
délky zastavení a zaplacení parkovného. Toto téma vč. návrhu letáku pro řidiče bude zahrnuto do 

programu dalšího jednání.  

Komise přijala usnesení č. KRIDB/17/03/2021, kterým nedoporučila RM změny v parkování v ul. Mostní 
a Pivovarská. Důvodem jsou šířkové parametry stávajících komunikací, které neumožňují vymezení např. 

podélného stání.  Stávající veřejné parkovací plochy na Horním náměstí, u Strojaře, u Sportovního centra 
mlýn jsou v docházkové vzdálenosti (tj. 200-300 m) od lokality ul. Mostní, Pivovarská. Rovněž doporučila 

RM, aby MP zvýšila frekvenci kontrol dodržování stávajícího DZ v této lokalitě, a aby prostřednictvím 
informačních letáčků upozorňovala řidiče na porušování DZ především v této lokalitě. 
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3. Podněty paní G. z veřejného projednání strategického plánu 
(cyklostezka na Jižní čtvrti, křižovatka 9.května - Durychova, 
parkovací místa před ZŠ Svisle 

Na veřejném projednání analytické části strategického plánu v lednu 2021 vznesla občanka Přerova, 
paní G. podněty k řešení napojení Jižní čtvrti cyklostezkou, řešení bezpečného přecházení chodců na ul. 

Durychova na sil. I/55 (u křižovatky 9.května - Durychova) a návrh na vybudování parkovacích míst 

K+R u ZŠ Svisle. Pan předseda předložil podněty paní G. komisi k informaci a řešení.  

K jednotlivým bodům:  

• přechod pro chodce – odbor MAJ připravuje projekt na vybudování místa pro přecházení. Návrhy 

řešení byly konzultovány s dopravní policií, která nedala souhlas s vybudováním přechodu pro 

chodce na silnici I.třídy. Na druhou stranu souhlasila s ralizací místa pro přecházení. Místo pro 
přecházení bude vybudováno se sníženými obrubníky (bezbariérově) se středovým ostrůvkem.  

• Cyklostezka – odbor ROZ nechal zpracovat studii vedení cyklostezky od ul. Tř. 17.listopadu - 

okolo Galerie - dále ulicí Svisle – s napojením na komunikaci u hřbitova v ul. 9.května. Po ulici 
9.května jsou zamýšleny cyklopruhy vedené v komunikaci, na jejichž realizaci vydá ŘSD (vlastník 

silnice I.třídy v ul. 9.května) souhlas po dobudování velkých dopravních staveb 

• Parkování u ZŠ Svisle - mělo by se jednat o parkoviště typu K+R určené pro rychlé zastavení a 

nástup/výstup osob. Organizační pracovnice informovala o změně napojení křižovatky na ul. 
Svisle u ZŠ Svisle a přeřešení přechodů pro chodce (nahrazení 3 stávajících přechodů 1 novým); 

s touto úpravou je nutné počítat při vyhledávání místa pro parkování K+R. Tématem parkovišť 
K+R u ZŠ a MŠ se dle návrhu předsedy bude komise zabývat na následujících jednáních. 

Zároveň vyzval jednotlivé členy k hledání vhodných míst k vybudování K+R nebo parkovacích 

zálivů.  

Předseda komise zašle odpověď paní G. na její podněty. 

K bodu programu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

4. Různé 

Paní Ing. Alice Kutálková navrhla bod na další jednání komise, kterým je problém stékající vody z polí 
do ČS MOL. Na jednání připraví fotodokumentaci a paní Lesáková ověří vlastnictví pozemků.  

Pan Ing. Bohumír Sedláček poukázal na ucpanou vpusť na autobusové zastávce u lékárny, na ul. 
Komenského. Závadu nahlásil Technickým službám města Přerova. V této souvislosti člen komise navrhl 

projednat finanční podíl vlastníků komunikací (ŘSD a OK) na údržbě komunikací. Bod bude zařazen na 

další jednání, informace ke stávajícímu stavu zajistí od odboru MAJ organizační pracovnice anebo bude 
na další jednání přizván vedoucí oddělení dopravy. 

 
Letáčky pro cyklisty, na jejichž vytvoření se komise podílela,  byly předávány na 2 akcích pro seniory 

(akce Jdeme společně a akce pořádané MPSV ve spolupráci s Olomouckým krajem). Z důvodu 
coronavirové pandemie však nebyly předávány na žádné cyklistické akci, které neproběhly nebo byly 

zrušeny. V momentě obnovení akcí, bude distribuce letáků ve spolupráci s MP obnovena.  

 
Dalším námětem do programu jednání komise může být zeleň a okolí řeky Bečvy (návrh Ing. 

B.Sedláčka).  
 

Organizační  pracovnice požádala členy komise o zapojení se do ankety pořádané v rámci zpracování 

adaptační strategie na změnu klimatu. Tématem ankety je vedro, sucho, lijáky, vichřice, půdní eroze, 
ovzduší. Dotazník je k dispozici na stránkách www.modrozelenyprerov.eu.  
 

 

 
 

http://www.modrozelenyprerov.eu/
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Jednání bylo ukončeno v 17:00.  Termín 18. jednání komise byl naplánován na 24.02.2021 ve 14:30 

formou videokonference, v případě prezenční formy jednání by jednání začínalo v 15:00h. 

 
 

 
Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 09.02.2021 

 

 
 

 
…………v.r..……………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

Přílohy: usnesení, seznam zkratek, prezenční listina – formou print screenů obrazovky 

 

 
Seznam zkratek: 

ČS - čerpací stanice 
DZ – dopravní značení 

K+R - parkování “Kiss and ride” (krátkodobé parkování) 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 
MP - Městská policie 

Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 
Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

OK - Olomoucký kraj 

RM – Rada města 

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 17 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 02.02.2021 

 

KRIDB/17/01/2021 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 17. zasedání KRIDB. 

Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 
KRIDB/17/02/2021 Zklidnění dopravy na komunikaci ul. Lipnická 

KRIDB doporučuje RM zvýšit bezpečnost na ul. Lipnická na vjezdu do města formou vodorovného 

dopravního značení opticko-akustickou brzdou a svislou DZ kód A12a – chodci. 
Hlasování: Pro 7 / Proti / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/17/03/2021 Organizace dopravy se zaměřením na parkování v ulicích Mostní a 

Pivovarská  
1. KRIDB nedoporučuje RM změny v parkování v ul. Mostní a Pivovarská. Důvodem jsou šířkové 

parametry stávajících komunikací, které neumožňují vymezení např. podélného stání.  Stávající 
veřejné parkovací plochy na Horním náměstí, u Strojaře, u Sportovního centra mlýn jsou v 

docházkové vzdálenosti (tj. 200-300 m) od lokality ul. Mostní, Pivovarská. 

2. KRIDB doporučuje RM, aby MP zvýšila frekvenci kontrol dodržování stávajícího DZ v této lokalitě. 
3. KRIDB doporučuje RM, aby prostřednictvím informačních letáčků upozorňovala řidiče na 

porušování DZ především v této lokalitě. 
 

Hlasování: Pro  7/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________ 

 

Termíny dalších jednání komise: předpokládaný termín 24.02.2021 14:30 
 

 
 

 

 
 

 
………v.r..……… 

Marek Dostál 

předseda komise 


