
č.j. MMPr/104833/2022 

 Zápis z 30. jednání 

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

Datum jednání: 25.05.2022 

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: Ing. Jitka Kočicová 

 Bc. Alexandr Salaba 

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: 22.06.2022 (v terénu)  

Program: 

1. Různé – řešení srážkových vod u ČS MOL ......................................................................... 1 

2. Autobusová doprava v Přerově ........................................................................................ 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/30/01/2022.  
V 16:00 hodin se k jednání připojil Ing. Bohumír Sedláček, počet členů se změnil na 6 členů. V rámci 

programu byl bod různé – řešení srážkových vod - předsunut před autobusovou dopravu. 

   

1. Různé – řešení srážkových vod u ČS MOL 

Na základě žádosti vedoucí čerpací stanice MOL u zimního stadionu, komise pozvala k jednání 
vedoucího oddělení dopravy. Problém dešťových vod stékajících z okolních polí k čerpací stanici již 

odbor majetku v nedávné minulosti provizorně řešil navezením, zpevněním a vyvýšením cest 
štěrkodrtí, instalací vpusti, vytvořením úžlabí a svedením vod do svodnice. Toto prozatímní řešení však 

nezadrželo extrémní srážky. 
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Vedoucí oddělení dopravy představil připravovaný projekt, na nějž se vyřizuje stavební povolení. Jedná 
se o vybudování nové pěšiny o šířce 1,5 m s odvodněním do vsakovacího průlehu vytvořeného ze 

zatravnění a štěrkové drenáže napojené do stávající vpusti, která je v majetku města.  

Město Přerov řeší problémy se srážkovými vodami z polí a splavenou zeminou na více místech území 

města. 

Následně byl vznesen dotaz na dokončení zpevnění účelových komunikací v zahrádkách pod 

hvězdárnou (tato akce byla dokončena) a dotaz na fungování SSZ na křižovatce na ul. Hranická (SSZ 

je vypnuto, funguje pouze semafor pro chodce na poptávku). 

2. Autobusová doprava v Přerově 

K tématu autobusové dopravy v Přerově přijala pozvání Ing. Jitka Kočicová, vedoucí oddělení ESŽ.  
Seznámila členy komise s podmínkami stávající smlouvy s autobusovým dopravcem. Podmínky 

smlouvy, potažmo výběrové řízení na provozovatele, vychází z podmínek KIDSOK (Koordinátora 
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) na vybavení vozidel, případně některé 

podmínky byly upřesněny. 

Požadavky na vozidla: nízkopodlažní vozy s 88 místy, navíc s podmínkou 3 dveří z důvodu plynulého 
výstupu; průměrné stáří vozů 9 let; maximální stáří vozů 12 let; součástí požadavků bylo pořízení 2 

elektrobusů; vnitřní vybavení vozů – klimatizace, akustický i vizuální panel, hotovostní i bezhotovostní 

placení jízdného. 

Celkově je v provozu 22 autobusů, z toho 3 mají funkci záložních. V letošním roce dopravce pořídil dle 
smlouvy 2 nové elektrobusy. Dobíjecí stanice pro elektrobusy je vybudována v areálu ČSAD. Dále je 

naplánována obměna autobusů na CNG pohon. Více elektrobusů není v plánu pořizovat z důvodu 

vysoké nákupní ceny (cena je dvojnásobná proti dieslovým autobusům) a dlouhé doby dobíjení (8h).  

V současnosti se řeší pořízení čteček QR kódů, po jejich pořízení bude možné sledovat statistiku 

přepravených osob využívajících časové jízdenky. 

 

Jeden z členů komise přinesl informaci z města Bruntálu, kde byly zavedeny mikrobusy pro 10 lidí  
(pozn. rovněž v Praze jsou využívány 15místné 2dvéřové miniautobusy na nevytížených spojích).  

Obdobný návrh předložil na komisi se zdůvodněním malé vytíženosti některých spojů a menším 
záborem prostoru na křižovatkách. Zároveň se dotázal na možnost okamžitého zavedení mikrobusů po 

změně podmínek smlouvy s dopravcem. Podle paní vedoucí odboru ESŽ není uzavření dodatku 

smlouvy ve smyslu rozšíření nebo výměny vozového parku možné. Jedná se o podstatnou podmínku 
smlouvy, kterou nelze v tuto chvíli měnit. V roce 2014 byla provedena statistika vytíženosti autobusů a 

došlo k úpravám jízdních řádů kvůli navazujícím spojům. 

Smluvní vztah s dopravcem bude končit v roce 2027. Podmínky výběrového řízení na nového 
provozovatele bude odbor ESŽ připravovat v roce 2025. Do budoucích podmínek se počítá 

s požadavkem rychlé linky Předmostí – autobusové nádraží. 

Na základě budoucí možnosti stanovení statistiky objemu přepravených osob v různých časových 
intervalech díky čtečkám  QR kódů na jízdenkách, se komise rozhodla navrhnout a schválit usnesení 

č. KRIDB/30/02/2022, kterým doporučila provést statistiku vytíženosti jednotlivých autobusových 

linek, a poté případně doplnění vozového parku o nízkokapacitní autobusy, které by byly nasazovány 
na méně vytížených linkách, za účelem zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v centru města. 

Toto zvažovat při sepisování podmínek nové smlouvy s budoucím dopravcem. 
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Na závěr byl doplněn bod Různé a podány informace o: 

- novém zábradlí u řeky Bečvy pod železničním mostem (tématem úklidu břehů řeky Bečvy a 

opravy zábradlí  se komise zabývala na 19. jednání dne 24.03.2021 a na 23. jednání dne 
20.10.2021),  

- opraveném retardéru na ulici Pod Valy,  

- plánované opravě jedné autobusové zastávky na nábř. E. Beneše, 
- radarech, jejichž počet, ani umístění se nemění. 

 

Jednání bylo ukončeno 17:25 h. Termín 31. jednání KRIDB byl stanoven na 22.06.2022, jednání se 

uskuteční v terénu jako prohlídka stavby „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“, pokud se podaří 

zajistit se stavbou. Přesný čas bude upřesněn. 

 

 

 

 

…………v.r.………… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

Příloha – usnesení, prezenční listina  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SSZ – světelné signalizační zařízení 
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 30 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

ze dne 25.05.2022 

 

KRIDB/30/01/2022 Program jednání 
KRIDB  schvaluje program 30. zasedání KRIDB. 

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

 

KRIDB/30/02/2022 Autobusová doprava 
KRIDB doporučuje provést statistiku vytíženosti jednotlivých autobusových linek, a poté případně 

doplnění vozového parku o nízkokapacitní autobusy, které by byly nasazovány na méně vytížených 

linkách, za účelem zvýšení průjezdnosti a bezpečnosti dopravy v centru města. Toto zvažovat při 
sepisování podmínek nové smlouvy s budoucím dopravcem. 

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

 

Termín dalšího jednání komise: 22.06.2022 v 15:30 
 

 
 

 
………v.r.………… 

Marek Dostál 

předseda komise 
 

 
 

 

 
 

  


