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 Zápis z 20. jednání 

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

Datum jednání: 21.04.2021 

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

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

Omluvení členové komise: Petr Stržínek 

Přítomní hosté: 
Ing. František Jan Hrabina, Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Tomáš 

Navrátil, Ing. Bohumír Střelec, Ing. Pavel Gala 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1  

Datum příštího jednání: 19.05.2021 

Program: 

1. Odkup Strojaře ............................................................................................................... 1 

2. Grilovací zóna ................................................................................................................. 2 

3. Různé (Rozšíření místní komunikace U Spojů, Újezdec) ..................................................... 2 

 

Předseda komise zahájil jednání ve 14:30 h. Komise byla na začátku jednání v počtu 7 přítomných členů 

usnášeníschopná.  Komise odhlasovala usnesením č. KRIDB/20/01/2021 program.  V průběhu schůze 

komise se po odhlasování programu k jednání připojil člen Ing. Bohumír Sedláček v cca 14:50 h (počet 

členů komise se zvýšil na 8), Ing. Alice Kutálková jednání opustila po hlasování druhého bodu jednání 

v cca 16:25 h (počet členů komise se snížil na 7). Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 

1. Odkup Strojaře 

Na jednání byl pozván člen zastupitelstva Ing. František Jan Hrabina, který je předsedou bytového 

družstva Impuls.  Záměrem družstva je odkoupení objektu Strojaře za účelem přebudování objektu na 
bytové jednotky o velikosti 1+kk až 4+kk (případně 5+kk) a občanskou vybavenost v 1.NP, které by 

sloužilo pro recepci, nebytové prostory i komerční prostory pro poskytování služeb. Družstvo využilo 
návrh přestavby a rekonstrukce objektu architektky N.G.  Odhadují vynaložení nákladů na rekonstrukci 

ve výši 130 mil. Kč.  

Členové komise se dotazovali na zkušenosti s jinými projekty, na financování a zajištění úvěru. Družstvo 

zatím dojednává podmínky otevřeného účtu. Družstevníci budou skládat družstevní podíl ve výši 20-30 
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%. Po úhradě úvěru za cca 25 let budou splacené družstevní byty převedeny do osobního vlastnictví. 
Družstevní bydlení získává v současnosti na oblibě zejména ve velkých městech, kde mají lidé problém 

s koupí bytu do osobního vlastnictví.  

Komise poukazovala na špatný stav objektu, na vyšší hlučnost. Komisi byl představen záměr odkupu a 

rekonstrukce Strojaře, ale komise k tomuto bodu nepřijala žádné usnesení. 

2. Grilovací zóna 

Bod jednání předložil radní Mgr. Jakub Navařík, Ph.D.  a žádá komisi o vyjádření k záměru před jeho 

předložením v Radě města. 

Záměrem je vytvoření veřejné grilovací zóny v blízkosti vodní plochy Laguna. Místo by bylo koncipováno 
jako štěrková plocha se dvěma stoly a čtyřmi lavičkami. Uživatelé by používali vlastní gril. Tato plocha 

by byla k tomu pouze určená. Místo je záměrně navrženo v blízkosti vodní plochy, mimo zeleň, aby se 

zamezilo nebezpečí požáru. 

Pokud by se grilovací zóna osvědčila, mohla by se v budoucnu rozšířit o větší množství míst k sezení a 

také by mohly být na místě zabudovány veřejné grily.  

Grilovací zóny jsou rozšířené a oblíbené i v ostatních evropských zemích. Během prezentace záměru 
byly promítnuty příklady řešení takového zóny – zejména použitý mobiliář. 

 
Pan jednatel TSMPr, host komise, poukázal na problémy nepořádku, vandalismu a rušení rybářů a 

doporučil použít nejlépe železobetonový mobiliář zapuštěný do země.  

 
Pan radní informoval o projednání záměru na odboru ŽP i z hlediska hnízdění ptactva. Umístění 

mobiliáře nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu. 
 

Komise diskutovala o hluku i o umístění zóny. Hluk je způsoben provozem hřišť na Laguně a hosty 

restauračních zařízení. Umístění zóny v prostoru Laguny bylo přijato kladně, pouze některými členy byl 
jako vhodnější navržen prostor za sportovními hřišti. V rámci usnesení komise nespecifikovala přesné 

umístění grilovací zóny. 
 

Komise k tomuto bodu přijala usnesení č. KRIDB/20/02/2021, kterým doporučila RM zabývat se 

záměrem realizace grilovací zóny, a to v oblasti Laguny. 

 

3. Různé (Rozšíření místní komunikace U Spojů, Újezdec) 

Vedoucí oddělení dopravy zaslal podkladové materiály k připravovanému projektu „rozšíření místní 
komunikace v ul. U Spojů v Újezdci“. Jedná se o komunikaci do rozvojové lokality „U Montáží“, která je 

určena pro výstavbu RD. V současnosti se připravují tři developerské projekty. V lokalitě mohou 

vzniknout desítky až stovka RD. Do celé lokality výstavby vede pouze třímetrová přístupová cesta, která 
je v havarijním stavu. Komunikace není schopna obsloužit dopravu pro výstavbu a v budoucnu není 

schopna přenést dopravní zátěž v této lokalitě. Chodci nebyli vůbec řešeni. Na tento stav si opakovaně 

stěžují stávající obyvatelé rodinných domů. 

Oddělení dopravy připravuje projekt na rozšíření místní komunikace, vznikne obousměrná komunikace 

o celkové šíři 5,5 m, kterou bude lemovat 2,0 m chodník. Projekt umísťuje kontejnerové stání se 

zástěnami v souladu s kontejnerovými stanovišti budovanými v Přerově. V rámci stavby dojde sice ke 
kácení dřevin, které v současnosti lemují stávající komunikaci, ovšem náhradní výsadba je navržena 

v téže lokalitě. Plochy o velikosti 0,5 ha západně od místní komunikace jsou Územním plánem určeny 
pro zeleň. Navržená PD je v souladu s požadavky plánované dopravní zátěže, Besipu i požadavků DI 

PČR.  

V současné době město také připravuje lokalitu pro výstavbu RD v m.č. Dluhonice.  

Jednatel TSMPr informoval o nově vznikajícím projektu „door to door“, který zavede kontejnery s vyšším 

objemem.  
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Komise k tomuto bodu přijala usnesení č. KRIDB/20/03/2021, kterým KRIDB doporučila RM pokračovat 
ve stavebním záměru „rozšíření místní komunikace v ul. U Spojů, v Újezdci“. 

 

Předseda informoval členy komise o plánovaném „výjezdním“ jednání. Pokud se podaří dohodnout, 

proběhne prohlídka stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“, konkrétně nový nadjezd a lávky 

v Dluhonicích nebo nová ČOV v Čekyni.  

 

Jednání bylo ukončeno v 16:45 h. Termín 21. jednání komise byl naplánován na 19.05.2021,  v případě 

videokonference se začátek jednání předpokládá ve 14:30 h, v případě prezenční formy jednání bude 

čas upřesněn před termínem jednání.  

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková dne 27.04.2021 

 

 

 
………….……………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 

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

 
 

Seznam zkratek: 
DI – Dopravní inspektorát 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

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

PČR – Policie ČR 

RD – rodinný dům 

RM – Rada města 

TSMPr – Technické služby města Přerova 

Žst. – železniční stanice 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 20 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 21.04.2021 

 

KRIDB/20/01/2021 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 20. zasedání KRIDB. 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

KRIDB/20/02/2021 Grilovací zóna na Laguně 
KRIDB doporučuje RM zabývat se záměrem realizace grilovací zóny, a to v oblasti Laguny.                      

Hlasování: Pro  8/ Proti / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

_________________________________________________________________________________ 

KRIDB/20/03/2021 Rozvojová lokalita U Montáží, Újezdec 

KRIDB doporučuje RM pokračovat ve stavebním záměru „rozšíření místní komunikace v ul. U Spojů, 
v Újezdci“. 

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

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Termíny 21. jednání komise: 19.05.2021 (14:30 h v případě online jednání) 
 

 

 
 

 
 

 
………..........……… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


