
č.j. MMPr/031014/2022 

 Zápis z 27. jednání 

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

Datum jednání: 16.02.2022 

Místo jednání: Jednání formou videokonference na platformě MS Teams 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

 Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Ondřej Svák  

Nepřítomní členové komise: Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní pro dopravu 

 Bc. Alexandr Salaba, vedoucí oddělení dopravy 

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: 21.03.-24.03.2022 (bude upřesněno) 

Program: 

1. Parkoviště Malá Trávnická ............................................................................................... 1 

2. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

Předseda komise v 15:45 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/27/01/2022. Po 
odhlasování programu se k jednání připojil člen Ing. Bohumír Sedláček, počet členů se zvýšil na 7 

členů.   

1. Parkoviště Malá Trávnická 

Na minulém jednání byla komise požádána o projednání návrhu nového parkoviště na ul. Malá 

Trávnická. V úvodu tohoto bodu pan Ing. Tomáš Navrátil informoval, že původní návrh byl překonán 
novými návrhy paní architektky předloženými na jednání mezi odbory magistrátu. Vyzval komisi 

k projednání doporučení řešit obecně parkování v lokalitě. 
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Členové komise navrhli se zabývat umístěním parkovacích domů a zavedením placeného parkování. 
Vedoucí oddělení dopravy upozornil na nevhodnost umístění parkovacích domů v záplavových 

oblastech. Dále poukázal na variantu polozapuštěných parkovacích domech.  

Jiným tématem souvisejícím s parkováním by dle komise měla být legalizace parkovacích míst a také 

navýšení počtu parkovacích míst výstavbou nových. 

K parkovišti v ul. Malá Trávnická komise přijala obecné usnesení, kterým RM doporučila usnesením č. 

KRIDB/27/02/2022 nadále řešit parkování v lokalitě ul. Malá Trávnická s přihlédnutím na požadavky 

ochrany ŽP.   

Na 28. jednání komise bude zařazen bod „parkovací domy“, členové komise mají za úkol vytipovat 

místa vhodná k jejich umístění.  Město Kralupy nad Vltavou dokončilo v letošním roce stavbu 
parkovacího domu https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3185/ , stavbu za 113 mil. Kč uhradil z 90% 

Integrovaný regionální operační program. 

2. Různé 

Pan předseda informoval o telefonátu s občankou města Přerova bydlící v lokalitě Jižní čtvrti ohledně 

zrušení dopravních značek a parkovacího zálivu K+R u ZŠ Svisle. 

Vedoucí oddělení dopravy sdělil, že v příštím týdnu má schůzku s dopravním inspektorátem, na kterém 
projedná komisí navržené žluté čáry k zajištění bezpečnosti v dopravě, vyhrazení K+R na stávajících 

parkovacích místech a zálivy K+R, u kterých předpokládá stanovení podmínek policie nebo úplné 

zamítnutí. 

Pan předseda komunikoval ve věci zásobování u objektu Svisle jednak s provozovateli provozoven 
ohledně zásobování a s odborem ESŽ. Dle vyjádření odboru ESŽ je stávající DZ „zákaz stání“ platná a 

dle zákona má rampa zůstat přístupná. Na odbor MAJ, oddělení dopravy je možné zaslat žádost o 

výměnu DZ vč. dodatkové tabulky – organizační pracovnice s předsedou komise dopis zajistí. 

Dále se diskutovalo o možnosti doplnění parkovacích míst v obloucích parkoviště u Rybníka – tato 

místa byla vyhodnocena jako nevhodná; byl vznesen dotaz na opravu chodníků na nám. Svobody. 

Jednání bylo ukončeno 17:25 h. Termín 28. jednání KRIDB se uskuteční dle možností pana primátora 

v termínu mezi 21.03.-24.03.2022 – přesný termín, čas a místo budou upřesněny. 

 

…………v.r.………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
Příloha – usnesení, prezenční listina  

Zkratky: 

DI – dopravní inspektorát 

DZ – dopravní značení 

ESŽ – odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

KRIDB – Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

MMPr – Magistrát města Přerova 

Odbor MAJ – Odbor správy majetku a komunálních služeb 

RM – Rada města 

https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3185/
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 27 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 16.02.2022 

 

KRIDB/27/01/2022 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 27. zasedání KRIDB. 

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

 

KRIDB/27/02/2022 Parkoviště Malá Trávnická 
KRIDB doporučuje RM nadále řešit parkování v lokalitě ul. Malá Trávnická s přihlédnutím na požadavky 

ochrany ŽP.   

Hlasování: Pro  6/ Proti 0 / Zdržel se 1 – usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Termín dalšího jednání komise proběhne v období: 21.03.-24.03.2022 (bude upřesněno) 
 

 
 

 
 

…………v.r...……… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 
 

 

 
 

 
  


