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 Zápis z 19. jednání 

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

Datum jednání: 24.03.2021 

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

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Petr Chmela 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

 Petr Stržínek 

  

Omluvení členové komise: Jiří Bucher,  Ing. Vladimír Holan 

Přítomní hosté: 
Mgr. Petr Kouba, Ing. Tomáš Navrátil, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., 

Bc. Alexandr Salaba, Ing. Bohumír Střelec 

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: 21.04.2021 v 14:30 h 

Program: 

1. Údržba státních a krajských silnic ..................................................................................... 1 

2. Parkovací zálivy K+R ....................................................................................................... 2 

3. Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce ......................................... 2 

4. Údržba břehů okolo řeky Bečvy ........................................................................................ 2 

5. Propojovací komunikace přes Výstaviště ........................................................................... 2 

6. Různé ............................................................................................................................ 3 

 

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

usnášeníschopná.  Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/19/01/2021program s doplněným bodem 

„Propojovací komunikace přes výstaviště“; téma grilovacích zón v bodě Různé bylo posunuto na další 

jednání.  V průběhu schůze komise se k jednání připojil člen Ing. Jiří Běhal (v cca 14:45 h). Komise byla 

po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

1. Údržba státních a krajských silnic 

Bod byl opětovně zařazen na žádost člena komise z důvodů dlouhodobě neodstraněné závady na ul. 
Komenského (viz minulé jednání) a nedostatečného čistění komunikací. K uvedenému bodu vystoupil 

pan Ing. Tomáš Navrátil, radní pro dopravu a pan Bc. Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy. 
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V současnosti se aktualizují dohody s SSOK a ŘSD, které následně budou předloženy do RM. Zvýšení 
frekvence čistění a sankce za pozdní nebo nedostatečný úklid nelze v případě správců státních a 

krajských silnic požadovat. Ze zákona mají správci komunikací zajistit jednou ročně úklid komunikací, 

který realizují obvykle na jaře. Stejně tak probíhá údržba komunikací. Účelem smlouvy je upřesnit místa 
úklidu a subjekt. Úklid parkovacích pruhů na státních a krajských silnicích, zejména na ul. 17.listopadu, 

Dvořákova, Velká Dlážka a Bří Hovůrkových provádí dle dřívějších dohod město. 

Komise přijala k bodu usnesení č.  KRIDB/19/02/2021, kterým RM doporučila vyhradit finanční 
prostředky na čištění státních a krajských komunikací na území města Přerova, vč. parkovacích stání. 

Pozn. smyslem usnesení bylo zvýšení četnosti úklidů na zmiňovaných komunikacích ze strany města. 

Pro nahlášení závad/podnětů je nejvhodnější využívat aplikaci Mobilní rozhlas 
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/mobilni-rozhlas/. Odsud jsou závady postoupeny správcům 

komunikací (ŘSD, SSOK, TSMPr).   

2. Parkovací zálivy K+R 

Předseda komise připravuje na základě výsledků jednání minulé komise materiál, který zkonzultuje s DI 

Policie ČR. 

3. Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce 

Z podnětu člena komise Ing. Ondřeje Sváka se komise zabývala tématem bezpečnosti na křižovatkách 

a přechodech pro chodce v části města mezi ulicemi Želatovská – Dvořákova, Vsadsko, Kozlovská. 
Ing. Svák představil komisi kolizní místa – nedostatečné rozhledy při výjezdech z vedlejších silnic 

z důvodu parkujících automobilů, a zároveň představil řešení. Automobily nedodržují 5 m hranici stání 

od hranice křižovatky, před a za přechodem pro chodce. Situaci je možné rychle, s minimem nákladů 

vyřešit nestavební úpravou, doplněním žluté dopravní značky na obrubníku (V12c žlutá čára souvislá).  

Řešením bezpečnosti na křižovatkách se komise hodlá zabývat i nadále a po menších celcích. 

K tomuto bodu komise přijala usnesení č. KRIDB/19/03/2021, kterým  RM doporučila zvýšit 
bezpečnost na křižovatkách a přechodech pro chodce (pozn. V lokalitách  Dvořákova, gen. Janouška, 
Optiky, Vsadsko a okolí) formou  vodorovného dopravního značení, zejména  žlutou souvislou čárou 

V12c, dle přiloženého návrhu a doporučila RM zvýšit frekvenci kontrol policie. 

 

Vedoucí oddělení dopravy eviduje ročně okolo 25 podnětů k instalaci žlutých čar. Realizaci předchází 

projednání a odsouhlasení DI Policie ČR. Cca 1/3 je realizovaná.  

4. Údržba břehů okolo řeky Bečvy 

Z podnětu člena komise Ing. Bohumíra Sedláčka komise diskutovala zejména o čistotě břehů řeky Bečvy. 

Stávající stav - naplaveniny, neudržovaná zeleň, odpadky. Správcem a zároveň vlastníkem pozemků je 

Povodí Moravy. 

Po prezentaci bodu programu bylo konstatováno, že danou problematikou by se měla zabývat Komise 
životního prostředí. Členka komise KRIDB Ing. Alice Kutálková, která je předsedkyní komise  životního 

prostředí, problematiku na jednání přednese. 

Komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

 

5. Propojovací komunikace přes Výstaviště 

Ke stavbě propojovací komunikace přes Výstaviště, spojující ul. Kopaniny a ul. Lipnická, je zpracována 

projektová dokumentace. Stavba je rozdělena na etapy. Po nepřijatém návrhu na usnesení ZM ohledně 

směny pozemků pro realizaci stavby „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes Výstaviště“ 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/mobilni-rozhlas/
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s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků, proběhlo jednání zástupců města a vlastníků pozemků 

k úplatnému převodu pozemků pro stavbu do majetku města.   

Komise diskutovala o významu a potřebnosti této dopravní stavby, potažmo o převodu pozemků. Komise 

jednoznačně svým usnesením č. KRIDB/19/04/2021 doporučila RM realizovat stavbu „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště“. 

  

6. Různé  

Žádný podnět nebo informace v bodu Různé nezazněl. 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:45. Termín 20. jednání komise byl naplánován na 21.04.2021 ve 14:30 

formou videokonference. 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 29.03.2021 

 

 

 
…………v.r.……………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 

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

 
 

Seznam zkratek: 
DI – Dopravní inspektorát 

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 

TSMPr – Technické služby města Přerova 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 19 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 24.03.2021 

 

KRIDB/19/01/2021 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 19 zasedání KRIDB doplněný o bod „Propojovací komunikace přes výstaviště“. 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/19/02/2021 Údržba státních a krajských silnic 
KRIDB doporučuje RM vyhradit finanční prostředky na čištění státních a krajských komunikací na území 

města Přerova, vč. parkovacích stání. 

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

__________________________________________________________________________________ 

 
KRIDB/19/03/2021 Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce – 

lokality Dvořákova, gen. Janouška, Optiky, Vsadsko a okolí 
1. KRIDB doporučuje RM zvýšit bezpečnost na křižovatkách a přechodech pro chodce formou 

vodorovného dopravního značení, zejména  žlutou souvislou čárou V12c, dle přiloženého 

návrhu. 
2. KRIDB doporučuje RM zvýšit frekvenci kontrol policie. 

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

_________________________________________________________________________________ 
KRIDB/19/04/2021 Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes Výstaviště 

KRIDB doporučuje RM realizovat stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny – Lipnická přes 
Výstaviště“. 

 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

Termíny 20. jednání komise: 21.04.2021 v 14:30 

 
 

 
 

 

 
 

………...v.r.......……… 
Marek Dostál 

předseda komise 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


