
č.j. MMPr/131306/2022 

 Zápis z 31. jednání 

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

Datum jednání: 22.06.2022, 14:00 h 

Místo jednání: V terénu 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Jiří Bucher 

 Marek Dostál (předseda komise) 

 Ing. Vladimír Holan 

 Petr Chmela 

 Ing. Bohumír Sedláček 

Nepřítomní členové komise: Ing. Alice Kutálková 

 Ing. Ondřej Svák  

 Ing. Jiří Běhal 

 Petr Stržínek   

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

 Ing. František Zlámal (vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města) 

 Bc. Jana Gazdíková (referent odboru ROZ, cyklokoordinátor) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 

Datum příštího jednání: nestanoven 

Program: 

1. Prohlídka stavby ............................................................................................................. 1 

 

Předseda komise v 14:05 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 5 přítomných 

členů usnášeníschopná.   

   

1. Prohlídka stavby 

Jednání komise proběhlo v terénu. Komise vyjádřila na předešlém jednání žádost o možnost prohlídky 

stavby „I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa“. Organizační pracovnice zajistila se stavbyvedoucím 

prohlídku s výkladem. 

Prohlídka stavby začala u hyperAlbertu na ulici Tovární. Celou dobu komisi doprovázel stavbyvedoucí 

Ing. A.R. z dodavatelské společnosti Eurovia. Objednatelem stavby je ŘSD ČR, stavbu provádí 

společnost Eurovia CS, a.s. Stavba byla zahájena v září 2020. Celková délka trasy činí 826 m. Průtah 
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je křížen 5 úrovňovými křižovatkami. Na části ulice Tovární bude průtah lemován 3 protihlukovými 

stěnami o délce 187 m a výšce 4m. Náklady stavby činí 189 mil. Kč bez DPH.  

Stavba bude uvedena do provozu v listopadu tohoto roku. 

Komise prošla celou stavbou od nové komunikace kolem hyperAlbertu až po v současné době 

upravovanou křižovatku Velké Novosady – Komenského – Kojetínská u Tesca. Komise se dotazovala 
zejména na vedení cyklostezky podél průpichu a přecházení chodců přes novou komunikaci v místě 

ulice Kramářova. V tomto místě je navržen přechod pro chodce a světelná signalizace. Další dotaz se 
týkal uzavření průchodu chodců stavbou a obchozí trasy k vlakovému nádraží. Tato uzavírka pro 

chodce bude trvat do konce července.  

 

Jednání bylo ukončeno 15:10 h. Termín 32. jednání KRIDB nebyl s ohledem na prázdniny stanoven.  

Komise nepřijala žádné usnesení 

 

 

 

 

…………v.r..………… 

Marek Dostál 
předseda komise 

 

Příloha –  prezenční listina  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: 

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 

 

 
 


