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 Zápis z 23. jednání 

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

Datum jednání: 20.10.2021 

Místo jednání: zasedací místnost Magistrátu města Přerova, Smetanova 7 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Ondřej Svák 

 Ing. Alice Kutálková 

  

Omluvení členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

 Ing. Vladimír Holan 

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil (uvolněný radní pro dopravu) 

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: 15.11.2021 v 15:00  v terénu (sraz v Kozlovicích u hřiště) 

Program: 

1. Různé ............................................................................................................................ 2 

1.1. Údržba břehů řeky Bečvy ............................................................................................. 2 

2. Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce .......................................... 2 

3. Parkovací domy .............................................................................................................. 2 

 

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/23/01/2021.   
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1. Různé 

1.1. Údržba břehů řeky Bečvy  

Paní ing. Kutálková informovala komisi o proběhlém jednání Komise životního prostředí, kterého se 

zúčastnil zástupce Povodí Moravy k projednání bodu o provádění údržby břehů řeky Bečvy. Jednání se 

zúčastnili také 3 členové KRIDB. Dle sdělení zástupce Povodí je prováděna kontrola břehů a 
odstraňování překážek bránící průtoku a odpadků, také probíhá pravidelná kontrola provozní 

bezpečnosti dřevin. Zástupce Povodí nabídl spolupráci při údržbě břehů Bečvy. 

Poškozené zábradlí pod železničním mostem je záležitost vlastníka mostu, tedy Správy železnic – 
opravu projedná na kontrolním dnu rekonstrukce žst. Přerov host komise Ing. Tomáš Navrátil. Komise 

se dohodla na terénním průzkumu břehů řeky Bečvy, který uskuteční dne 15.11.2021 
společně s Komisí ŽP. Sraz v 15:00 u hřiště v Kozlovicích, s sebou vhodné oblečení a obuv 

do terénu. V případě nepříznivého počasí proběhne jednání v zasedací místnosti magistrátu, 

v budově Smetanova 7, průjezd. 

2. Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce  

Po kladných ohlasech na realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro 
chodce pomocí vodorovného dopravního značení (žlutých čar), vytipoval člen komise Ing. Ondřej Svák 

další místa pro realizaci 2.etapy opatření.    

Ing. Svák představil komisi další 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 přechodem pro chodce. Situaci je možné rychle, s minimem nákladů 

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

nebo doplněním dopravního stínu (V13a šikmé rovnoběžné čáry).  

 
K tomuto bodu komise přijala usnesení č. KRIDB/23/02/2021, kterým RM zvýšit bezpečnost na 

křižovatkách a přechodech pro chodce formou vodorovného dopravního značení, zejména žlutou 

souvislou čárou V12c, dle přiloženého návrhu. (pozn. v lokalitách  křižovatka Sušilova - Jungmannova, 

křižovatka Sušilova – Ztracená, u přechodu ul. Kouřilkova, u křižovatky Želatovská – Petřivalského, u 
Plavební správy na křižovatce B.Němce – Želatovská, u přechodu v jednosměrné části ulice Šířava, 
křižovatka Wurmova – Smetanova a křižovatka Bří Hovůrkových - Kouřilkova). 
 

Opatření navržené na křižovatce Bří Hovůrkových – Kouřilkova bude podléhat schválení krajského 

silničního úřadu, jedná se o silnici I.třídy. 

Součástí usnesení je příloha s navrženými opatřeními. 

 

3. Parkovací domy 

Předseda komise otevřel nové téma umístění parkovacích domů na území města. Na minulém jednání 
vyzval členy komise k zamyšlení se nad vhodnými lokalitami. Dále informoval o ceně výstavby 

1 parkovacího místa v parkovacím domě, cena dosahuje 300 tis. Kč. 

Návrhy umístění Ing. Bohumíra Sedláčka – na místě bývalé tržnice v ul. Kratochvílova (pozn. pozemky 
jsou vlastněny soukromými vlastníky), u evangelického kostela ul. Čapky Drahlovského (pozn. na 

lokalitu je zpracován projekt regenerace lokality vč. celého parkoviště; i s touto lokalitou bylo pro 

stavbu parkovacího domu uvažováno v rámci vybudování přestupního terminálu, ale z důvodu velké 

vzdálenosti od nádraží bylo umístění zamítnuto), lokalita v okolí budovaného průpichu. 
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Návrhy umístění Ing. Ondřeje Sváka – všechny vybrané lokality jsou v docházkové vzdálenosti 300 m 
od centra – u Strojaře, nám. Přerovského povstání (např. místo stávajícího parkoviště), na prodloužení 

Bayerovy ulice (u rybníka, ul. Kozlovská). 

Tématikou umístění a financování/ spolufinancování občany parkovacího domu se komise bude nadále 

zabývat. Je to otázka pakování ve vnitroblocích 

 

Pan Ing. Tomáš Navrátil informoval o nově vybudovaném, městem spolufinancovaném, slavnostně 

otevřeném parkovišti v areálu nemocnice. Vzniklo 106 nových parkovacích míst, čímž by se mělo 

odlehčit parkovišti vně nemocnice na ul. Dvořákova. 

 

Pozn. v 16:35 odchod Ing. Bohumíra Sedláčka – počet členů komise se snížil na 5, komise zůstala 
usnášeníschopná. 

 

K tomu bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

Jednání bylo ukončeno v 17:00 h. Termín 24. jednání KRIDB se uskuteční v pondělí dne 15.11.2021 

v 15:00 v terénu – viz. 1.bod zápisu „různé“. Z příštího jednání se omluvil Ing. Ondřej Svák. 

 

 

 

…………v.r.…..……… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 

 

Příloha – usnesení, prezenční listina, příloha usnesení č. KRIDB/23/02/2021  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 23 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 20.10.2021 

 

KRIDB/23/01/2021 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 23. zasedání KRIDB. 

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

 

KRIDB/23/02/2021 Zajištění bezpečnosti na křižovatkách a přechodech pro chodce – 

2.etapa 
KRIDB doporučuje RM zvýšit bezpečnost na křižovatkách a přechodech pro chodce formou 

vodorovného dopravního značení, zejména žlutou souvislou čárou V12c, dle přiloženého návrhu. 
Hlasování: Pro 6 / Proti 0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 
_________________________________________________________________________________ 

 
Termíny dalších jednání komise: 24.11.2021, 15:30 h  

 

 
 

 
…………v.r.……… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

  


