
č.j. MMPr/062989/2022 

 Zápis z 28. jednání 

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

Datum jednání: 30.03.2022 

Místo jednání: Zasedací místnost Rady města 

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  

 Ing. Jiří Běhal 

Nepřítomní členové komise: Petr Stržínek   

Přítomní hosté: Ing. Petr Měřínský, primátor 

 Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní pro dopravu 

 Ing. Bohumír Střelec, radní 

 Ing. arch. Jan Horký, radní 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V2 FINAL 

Datum příštího jednání: 20.04.2022 

Program: 

1. Setkání s primátorem ...................................................................................................... 1 

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

3. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 8 přítomných 

členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/28/01/2022.   

Komise odhlasovala č. KRIDB/28/02/2022 možnosti účasti pana zastupitele Ing. arch. Jana Horkého 

jako hosta jednání. 

1. Setkání s primátorem 

Na jednání přijal pozvání pan primátor. Probíhala diskuse ohledně náplně činnosti městské policie. 

Členové komise poukazovali na řešení zvýšení bezpečnosti na křižovatkách a na přechodech pro 
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chodce, pro které dlouhodobě navrhují doplnění VDZ – žlutých čar a předkládají Radě města materiály 
ke schválení. Cílem komise je jak ochrana chodců na přechodech, tak ochrana řidičů vyjíždějících 

z vedlejších silnic, z důvodu špatných rozhledových podmínek. Komise registruje ze strany řidičů 
neustálé nedodržování §27 odst. 1) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tj. 

zastavení a stání vozidel v místech, kde omezují rozhledové poměry ostatních účastníků provozu, 

zejména na křižovatkách, přechodech pro chodce a v místech žlutých čar, čímž dochází k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Z tohoto důvodu komise na jednání apelovala na zvýšení aktivity 

městské policie a nutnosti rozšíření dohledu městské policie, vedle veřejného pořádku, také na 
dopravní přestupky ohrožující bezpečnost. Podle názoru členů komise jsou dosud realizovaná opatření 

ke zvýšení bezpečnosti v dopravě neúčinná, pokud nebude ze strany města vyžadováno jejich 

dodržování.  

Pozornost městské policie by měla být zaměřena zejména na: 

- Stání na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před a za hranicí křižovatky (tzn. stání ve 

směrových obloucích křižovatky a stání do vzdálenosti 5 m před nebo za ukončením oblouků 
křižovatky, obzvláště pak v místech, kde zaparkované vozidlo omezuje rozhled řidiče do 

křižovatky). 

- Stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi, zejména u škol, 

školek, a na exponovaných místech ve městě. 

- Stání vozidel v místech označených žlutou čarou souvislou V12c „Zákaz zastavení“. 

- Stání vozidel v místech označených dopravní značkou B28 „Zákaz zastavení“. 

- Parkování na veřejné zeleni částečně nebo zcela mimo komunikaci, aj. 

Není nutné brát zřetel na přesah vozidla několika centimetrů, je třeba pokutovat evidentní 

přestupky, které bezprostředně ohrožují bezpečnost a plynulost dopravy ve městě.  

Pan primátor si vyslechl požadavky komise, které přednese městské policii. 

 

2. Parkovací domy 

Parkování, ať ve smyslu rozšíření parkovacích ploch nebo dodržování předpisů při parkování, je častým 

tématem komise. Z tohoto důvodu bylo na jednání zařazeno umístění parkovacích domů. Komise 
obdržela informaci o dalším parkovacím domě dokončeném v letošním roce. Jedná se parkovací dům 

v Kroměříži u křižovatky ulic Havlíčkova – Velehradská v docházkové vzdálenosti od Květné zahrady. 
Stavba vyšla na více než  90 mil. Kč a po prvním měsíci fungování sklízí město Kroměříž kritiku za 

malou obsazenost a nevhodné umístění. Obyvatelé Kroměříže by uvítali parkovací dům v sídlištích. 

Cena celodenního parkování je nastavena na 50 Kč/den.  

Na stavbu parkovacích domů lze získat dotaci pouze, pokud se bude jednat o přestupní terminál. 

Parkovací domy vybudované v sídlištích měst pro rezidenty musí být hrazeny pouze z vlastních 

prostředků.  

Ing. Tomáš Navrátil, host komise informoval o vznikající pracovní skupině, která bude řešit parkovací 

politiku. Členy pracovní skupiny budou zástupci politických stran, zástupci vedení města a odborů.  

V rozpočtu oddělení koncepce a rozvoje města je k dispozici na pořízení studií 127 tis. Kč.Pracovní 

skupina bude řešit nelegální parkovací místa, rozšiřování parkovacích míst, parkovací domy i poplatky 

za parkování. 

Členové komise měli za úkol vytipovat místa vhodná k umístění parkovacích domů. Jeden člen návrhy 

prezentoval na jednání, další své návrhy zaslala elektronicky. Dalšími lokalitami se komise ještě bude 
zabývat, aby je jako soubor předseda KRIDB předložil v nové pracovní skupině pro řešení parkovací 

politiky. 
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3. Různé 

V rámci bodu „různé“ pan předseda informoval o jednání se zástupci odboru MAJ ve věci vybudování a 

vymezení parkovacích míst a zálivů K+R. Před tímto jednáním proběhla konzultace konkrétních návrhů 
KRIDB na zřízení K+R dopravnímu inspektorátu Policie ČR. Na jednání se vedoucí oddělení dopravy 

dohodl s předsedou komise ke zřízení vymezených parkovacích stání K+R po pověření Radou města. 

Předseda komise informoval členy komise o novém projednání parkování K+R v Radě města, na který  

komise předloží nový návrh. Parkovací stání K+R komise navrhuje řešit odděleně, ty které půjdou 
zřídit na stávajících parkovacích místech (ZŠ Svisle – 3 parkovací místa v ul. Svisle, ZŠ Za Mlýnem – 3 

parkovací místa v ul. Za Mlýnem, ZŠ Želatovská – 3 parkovací místa v ul. Petřivalského, ZŠ 
B. Němcové – 3 parkovací stání v ul. Bartošova, ZUŠ B.Kozánka – 3 podélná parkovací místa v ul. 

Čechova) budou realizována odborem MAJ a na umístění parkovacích zálivů K+R u ZŠ sloužících pro 
auta i autobus bude zadána studie z důvodu přeložek inženýrských sítí, umístění přístupových 

chodníků a hledání řešení co nejmenších zásahů do zeleně. 

Komise jednomyslně přijala usnesení č.   KRIDB/28/03/2022 , kterým Radě města doporučila  
1) Schválit záměr realizace parkování K+R u základních škol, 
2) Pověřit odbor MAJ, oddělení dopravy realizací vymezení parkování K+R na stávajících 

parkovacích místech u vybraných základních škol  

3) Pověřit odbor ROZ zadáním studie umístění zálivů K+R u základních škol Velká Dlážka, Za 

Mlýnem, Trávník, U Tenisu. 

 

Dále byly hostem, Ing. Tomášem Navrátilem, podány aktuální informace z dopravních staveb, tzn. o 

zahájení stavby okružní křižovatky na ul. Dluhonské a o dokončení části průtahu centrem a 

zprůjezdnění ul. Tovární u HyperAlbertu. 

Jednání bylo ukončeno 18:25 h. Termín 29. jednání KRIDB se uskuteční 20.04.2022 . 

 

…………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 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 28 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 30.03.2022 

 

KRIDB/28/01/2022 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 28. zasedání KRIDB. 

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

 

KRIDB/28/02/2022 Účast člena ZM na jednání komise 
Členové KRIDB souhlasí s účastí ing. arch. Jana Horkého na jednání komise. 

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

__________________________________________________________________________________ 
KRIDB/28/03/2022 Parkování K+R u základních škol 

 
KRIDB doporučuje RM: 

1) Schválit záměr realizace parkování K+R u základních škol, 
2) Pověřit odbor MAJ, oddělení dopravy realizací vymezení parkování K+R na stávajících 

parkovacích místech u vybraných základních škol  

3) Pověřit odbor ROZ zadáním studie umístění zálivů K+R u základních škol Velká Dlážka, Za 
Mlýnem, Trávník, U Tenisu. 

Hlasování: Pro  8/ Proti 0 / Zdržel se 0 – usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Termín dalšího jednání komise: 20.04.2022 v 15:30 

 
 

 

 
 

…………v.r.……… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
 

 
 

 
 

  


