
č.j. MMPr/077105/2022 

 Zápis z 29. jednání 

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

Datum jednání: 20.04.2022 

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 

Nepřítomní členové komise: Ing. Ondřej Svák  

 Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

  

Přítomní hosté: - 

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: 25.05.2022 

Program: 

1. Parkovací domy .............................................................................................................. 1 

2. Parkoviště ve dvorním traktu E. Beneše, Mervartova a Fügnerova ...................................... 2 

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

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 5 přítomných 
členů usnášeníschopná.  Komise odhlasovala navržený program usnesením č. KRIDB/29/01/2022. 

V 15:45 se k jednání připojil další člen Ing. Bohumír Sedláček, počet členů komise se zvýšil na 6 

přítomných. 

   

1. Parkovací domy 

Předseda pracovní skupiny informoval o nově zřízené pracovní skupině, která bude řešit budoucí 
parkování ve městě. Jedním z členů je i předseda KRIDB, který přenese nápady a požadavky do nově 

vznikající skupiny. 



 

  2 / 4 

Na komisi zazněly návrhy na např. vymístění dodávek z parkovišť ve vnitroblocích, které by primárně 
měly sloužit obyvatelům města; řešení úhrad za parkování, rozšíření parkování s cílem přiblížit se 

modelu Rakouska (1 parkovací místo na 1 byt), návrh na rozšíření parkovacích stání s ohledem na 
šířkové parametry stávajících vozů. Dle komise by stávající parkovací místa neměla být rušena a 

neměla by ustupovat novým projektům, tato rušená parkovací místa by měla být nahrazena novými. 

Řešením nedostatku parkovacích míst by mohly být malé dvoupodlažní parkovací domy pro rezidenty, 
větší parkovací dům pro návštěvníky města. Z hlediska zpoplatnění parkování bylo navrhováno vydat 

např. 1 parkovací kartu na 1 byt. 

Komise se tématem bude zabývat i na následných jednáních. Výstupem by mělo být doporučení 

komise pro pracovní skupinu pro řešení parkování. 

 

2. Parkoviště ve dvorním traktu E. Beneše, Mervartova a Fügnerova 

Magistrát obdržel podnět předsedy SVJ bytového domu v Mervartově ulici k vyřešení parkovací situace 

ve vnitrobloku ul. E.Beneše, Mervartova a Fügnerova. Parkování na nábř. E.Beneše již před lety ubylo 

v důsledku vybudování autobusového zálivu, vytvoření odbočovacího pruhu. V ostatních ulicích bylo 
omezeno parkování. Tuto situaci se město snažilo řešit již v roce 2008, kdy byla zpracována studie se 

3 variantami doplnění chybějících parkovacích stání. K realizaci však nedošlo a nedostatek parkovacích 
míst se ještě více prohloubil. Z tohoto důvodu se rezidenti této lokality znovu obrací na město 

s konkrétním požadavkem na zřízení parkovacích stání ve dvorním traktu dle studie z roku 2008, 

varianta řešení B. 

Komise se seznámila se stavem parkování ve dvorním traktu. Byly promítnuty fotografie zachycující 

běžný stav parkování. I přestože se při budováním parkovací plochy zasáhne do zeleně, komise 

vybudování parkoviště v tomto případě podporuje s ohledem na znalost stávajícího stavu. Ke každé 

lokalitě je třeba přistupovat individuálně. 

Komise svým usnesením č.  KRIDB/29/02/2022 doporučila vybudovat parkoviště ve dvorním traktu 

E. Beneše, Mervartova a Fügnerova, a tím reagovat na požadavky rezidentů na chybějící parkování. 

3. Různé 

V rámci bodu „různé“ byla komise informována o letošním připravovaném cyklobusu. V současnosti 

odbor ESŽ provádí výběr poskytovatele služby. Cyklobus by měl jezdit v období červen – září  2022 

zejména o víkendech. Více informací bude komisi podáno na příštím jednání. 

Z podnětu člena komise ohledně zavedení mikrobusů do provozu města bude na další jednání pozvána 

paní Bc. Margita Považanová z odboru ESŽ, aby komisi seznámila s podmínkami provozu autobusové 

dopravy.  

Jednání bylo ukončeno 17:40 h. Termín 30. jednání KRIDB se uskuteční 25.05.2022 . 

 

………v.r.…………… 
Marek Dostál 

předseda komise 
 

Příloha – usnesení, prezenční listina  
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Zkratky: 

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. 29 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 20.04.2022 

 

KRIDB/29/01/2022 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 29. zasedání KRIDB. 

Hlasování: Pro  5/ Proti 0 / Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 

KRIDB/29/02/2022 Parkoviště ve dvorním traktu E. Beneše, Mervartova a Fügnerova 
KRIDB doporučuje vybudovat parkoviště ve dvorním traktu E. Beneše, Mervartova a Fügnerova, a tím 

reagovat na požadavky rezidentů na chybějící parkování.  

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

 
Termín dalšího jednání komise: 25.05.2022 v 15:30 

 

 
 

 
 

………v.r.………… 
Marek Dostál 

předseda komise 

 
 

 
 

 

 
  


