
č.j. MMPr/033988/2021 

 Zápis z 18. jednání 

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

Datum jednání: 24.02.2021 

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 

 Petr Stržínek 

  

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal;  

Přítomní hosté: 
Mgr. Petr Kouba, Ing. Bohumír Střelec, Bc. Alexandr Salaba, Ing. 

František Zlámal 

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: 24.03.2021 v 14:30 h 

Program: 

1. Parkovací místa K+R, parkovací zálivy u ZŠ a MŠ .............................................................. 1 

2. Různé (údržba komunikací ve vlastnictví státu a kraje;  zaplavování ČS - MOL vodou z polí, ul. 

U Hřbitova) .................................................................................................................... 2 

 

Předseda komise zahájil jednání ve 14:30 h. Komise byla na začátku jednání v počtu 6. přítomných členů 

usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/18/01/2021.  V průběhu 

schůze komise se k jednání připojili členové p. Jiří Bucher (cca 15:00) a p. Petr Chmela (15:15). 

1. Parkovací místa K+R, parkovací zálivy u ZŠ a MŠ 

Vytipování vhodných míst pro zřízení parkovacích zálivů a parkovacích míst K+R u ZŠ a MŠ bude 

dlouhodobým úkolem komise.  Předseda komise navštívil ředitele všech ZŠ Přerova, aby s nimi 

prodiskutoval potřebnost a možné umístění K+R. 

Parkovací místa K+R (KISS and RIDE) jsou projektovány dle ČSN norem. K+R slouží pro nastoupení 

nebo vystoupení osob. DZ K+R “IP 13e” může být doplněna dodatkovou tabulkou např. s omezením 

délky stání. Pro delší stání by řidiči měli využívat běžná parkovací místa v okolí. K+R parkovací záliv by 

měl být zřízen pro jízdu vpřed, tak aby nedocházelo k couvání na komunikaci a probíhala rychlá výměna 
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ve špičce, tzn. délka jednoho podélného parkovacího stání je 7,75 m pro osobní vozidla. Pro 2 vozidla 

15,5 m plus pozvolné náběhové klíny.  

Ing. Ondřej Svák nedoporučil omezit parkovací záliv K+R po dobu vyučování. Vhodnější je tento 

parkovací záliv ponechat celodenně jako K+R s možným využitím jako výhybna. Zejména u ZŠ není 

vhodné zřizovat kolmá parkovací místa K+R. Je nutné zajistit vysokou obrátkovost vozidel, které se 

docílí podélným zastavením. 

Komise se dohodla s ohledem na odlišná specifika, téma rozdělit na dva samostatné materiály: K+R 

u ZŠ a K+R u MŠ. Nejprve bude pozornost zaměřena na ZŠ. Vytipovaná místa u jednotlivých ZŠ: 

ZŠ Velká Dlážka - na vytvoření parkovacího zálivu se nabízí část krajské komunikace za podélným 

parkovacím pásem na ul. Velká Dlážka (v části ul. Mezi Kopaninami a nábř. E.Beneše); ředitel ZŠ 

navrhuje část školního pozemku použít pro parkovací místa (v ul. Svépomoc). 

ZŠ J.A.Komenského - parkovací záliv je navržen v místě prodloužení autobusového zálivu před ZŠ, na 

ul. Hranická 

ZŠ Kopaniny - místo pro parkovací záliv je navrženo v zeleném pásu před hlavním vchodem ZŠ 

ZŠ Tenis - místo pro parkovací záliv je navrženo v zeleném pásu před hlavním vchodem ZŠ  

ZŠ Trávník - aby nebyla doprava zavlečena do vnitrobloku ul. Trávník, je parkovací záliv K+R navrhován 

v zeleném pásu v blízkosti zadního vchodu do ZŠ na ul. Kozlovská, dále je navrženo využít prostor 

u zásobovací rampy jídelny pro parkovací místa K+R 

ZŠ Želatovská - na parkovací záliv je navrženo využít prostor mezi okružní křižovatkou a ul. 

Petřivalského, který leží na městském okruhu, kde je stání zakázáno.  

ZŠ Svisle – v této lokalitě je spolu se stavbou cyklostezky Šířava-9.května a R. Stokláskové navrženo 

přeřešení křižovatky před ZŠ a snížení počtu přechodů pro chodce. Žádné místo pro parkovací záliv 

nebylo nalezeno, proto komise navrhuje 2-3 stávající kolmá parkovací místa (před jídelnou Medvídek) 

využít jako místa K+R. 

ZŠ B.Němcové - dle jednání s ředitelkou ZŠ nebude zřízení místa K+R  v současnosti vyžadováno 

z důvodu nízké nebo nulové poptávky.  

Host komise, vedoucí dopravy doporučil návrhy lokalit zakreslit do mapových podkladů a konzultovat 

s dopravní policií. Poté předkládat materiál RM. Pro realizaci bude doporučeno použití zasakovací dlažbu.   

K bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

2. Různé (údržba komunikací ve vlastnictví státu a kraje;  zaplavování ČS 

- MOL vodou z polí, ul. U Hřbitova) 

Údržba komunikací ve vlastnictví státu a kraje – k bodu byl pozván vedoucí oddělení dopravy, pan Bc. 

Alexandr Salaba. Státní komunikace spravuje ŘSD, krajské komunikace SSOK. Správa a údržba se dotýká 

i autobusových zálivů, DZ, dešťových kanalizací a vpustí. Výjimkou jsou městem vybudované nové 

autobusové zastávky na krajských komunikacích, kde si údržbu musí provádět město. Odbor MAJ 

předává podněty k odstranění škod na sil. I., II. a III.tř., se správci silnic probíhá častá komunikace.  

Z důvodu dlouhotrvající neprovedené údržby dešťové kanalizace na ul. Komenského se členové výboru 

dohodli bod znovu projednat na dalším jednání komise za účasti Ing. Tomáše Navrátila, uvolněného 

radního pro dopravu. 

Zaplavování čerpací stanice MOL vodou z polí - paní Ing. Alice Kutálková předložila fotografie zachycující 

stav stékající vody z polí do ČS v ul. U Hřbitova. Dále s vedoucím oddělení dopravy informovali komisi 
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o řešení situace. Odbor MAJ nechal vyčistit propustek. Mimo to je naplánováno vytvořit malou hráz ze 

zeminy a odvedení vody z polí do rigolu.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

Jednání bylo ukončeno v 16:40. Termín 19. jednání komise byl naplánován na 24.03.2021 ve 14:30 

formou videokonference. 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 04.03.2021 

 

 

 
…………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 
Odbor MAJ – odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor ROZ – odbor koncepce a strategického rozvoje 

RM – Rada města 

ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic  

SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 18 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 24.02.2021 

 

KRIDB/18/01/2021 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 18. zasedání KRIDB. 

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

 
_________________________________________________________________________________ 

 
Termíny dalších jednání komise: termín 24.03.2021 v 14:30 

 
 

 

 
 

 
 

………...v.r......……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


