
Veřejné projednání Malá Trávnická 

Termín – 5.10.2022 

Čas – 16:00 – 17:30 

Místo – veřejné prostranství, vnitroblok ulic Malá Trávnická a Kozlovská 

Účast veřejnosti – přibližně 35 osob (viz foto) 

- Za radu města: 1. náměstek Mgr. Petr Kouba 

Za odbor koncepce a rozvoje: ing. Pavel Gala, Ing. Kamila Lesáková, Bc. Jana Gazdíková 

Městský architekt: ing. arch. Alice Michálková 

 

Jednání bylo svoláno s ohledem na přípravu záměru revitalizace lokality Malá Trávnická, Kozlovská.  

V území byla již dříve řešena projektová příprava parkoviště na konci ulice Malá Trávnická, k níž byly 

ze strany obyvatel vzneseny připomínky. Cílem projednání byla prezentace variant zadání projektu a 

získání zpětné vazby z místa pro posouzení vhodnosti variant. 

 

Program: 

V úvodu projednání městská architektka vymezila řešené území, pojmenovala základní problémy 

v území a důvody pro navržené úpravy. Součástí úvodního slova byla i rekapitulace záměrů v území 

jako jsou realizace cyklostezky a oprava chodníku podél ulice Pod Valy a příprava projektové 

dokumentace na úpravu ulice Kozlovské v části mezi Pod Valy a napojení na ulic Bayerovu, včetně 

úpravy křižovatky Bayerova/ Kozlovská na malou okružní křižovatku, doplnění přechodu přes ulici 

Kozlovskou a Šrobárovu a úpravu nároží u Šrobárovy ulice. 

Území lze rozdělit na 3 samostatné lokality: ulice Malá Trávnická, část Kozlovská parkoviště (u 

Jankusport) a vnitroblok Kozlovská.  

Za problematické lze považovat zejména technický stav některých zpevněných ploch, chybějící 

parkovací místa, neefektivní organizace stávajících dopravních ploch, chybějící trasy chodníků a 

chybějící či dožilá organizace a využití zelených ploch, chybějící či nevyhovující sběrná místa pro 

odpad. 

Na závěr vybídla zúčastněné osoby k vyjádření vlastních podnětů, tyto jsou uvedeny níže u 

jednotlivých lokalit. 

 

Následně byly prezentovány předložená zadání 

Malá Trávnická  

Koncept zadání předkládá úpravu ulice Malá Trávnická s mírným rozšířením stávajícího profilu. 

Pakování je otočeno směrem k bytovým domům. Součástí úpravy je i přesun sběrného místa pro 

odpad na část ulice při č.p.1, oprava stávajících chodníků přístupu do domů 1, 3 a 5 a vybudování 

nového chodníku pro zajištění přístupu ze severní strany k bytovým domům Kozlovská 19 – 31. 

Současný stav cca 20 parkovacích stání (P) zůstane zachován. 



Variantně je pak předkládáno rozšíření parkovacích kapacit: 

Varianta 1) ve formě prodloužení upravené komunikace. Toto umožňuje rozšíření +19 P. 

Varianta 2) ve formě PPP projektu vestavby dvou objektů polozapuštěných garáží mezi objekty Malá 

Trávnická 1/3 a 3 /5. Řešení umožňuje rozšíření o 32P. Vestavba by byla možná pouze za participace 

města a konkrétních stavebníků. Varianta 2 je chápána jako doplnění varianty 1.  

Podněty a připomínky občanů: 

- domy Kozlovská č. 19 až 31, mají na severní straně bezbariérový přístup, chodník by měl 

umožnit nouzový příjezd vozidel (převoz INV, stěhování)  

 

- prostor vnitrobloku je akusticky problematický, panuje vysoká obava, že prodloužené 

parkoviště by situaci zásadně zhoršilo. Případné rozšíření parkoviště by mělo být s ohledem 

na hlukové zatížení prostoru mezi domy Trávnická 1 a Kozlovská 31 posouzeno. 

 

- Problematické nedořešené navedení cyklistů z cyklostezky podél rybníku do křižovatky ul. U 

Rybníka a Malá Trávnická 

 

- Požadavek na zrušení nově navrhovaných stromů v uličním prostoru ve prospěch parkovacích 

stání – zde bylo upozorněno na Adaptační strategii města Přerova na změnu klimatu 2021-

2030 a další funkce uličního prostoru kromě parkování 

 

Kozlovská parkoviště  

Lokalita je vymezena jako prostor za Janků sport a u bytového domu Kozlovská 3346/7. Současný stav 

je cca 65 parkovacích stání (P). Koncept předkládá úpravu organizace parkovacích stání ve variantách: 

1) Na stávajících zpevněných plochách – návrh umožňuje vybudování celkem 79P, navýšení je tedy 

14P. 

2) Rozšíření na stávající plochu zeleně – nově 96P, navýšení 31P. 

Varianty se liší i umístěním místa sběrného odpadu.  

Podněty a připomínky občanů: 

- Varianta 2 zasahuje i vrostlé stromy, a to Topol kanadský a Trnovník akát a nově vysazené 

stromy dubů podél zpevněné plochy. S kácením stromů byl projeven nesouhlas.  

U nově vysazených stromů lze předpokládat možnost druhotného přesazení. Rovněž koncept 

návrhu počítá s osazením nových stromů v ploše zpevněných ploch. 

 

- Byla kritizována pozice nádob na sběrný odpad – jednak zabírají místo pro parkování, jednak 

jsou daleko od BD Kozlovská č.p.17. Domy Kozlovská 11 – 15 mají možnost sběrného místa i 

ze západní strany. 

 

- Obecně bylo preferováno co nejvíce parkovacích stání. 

 

 

 



Kozlovská vnitroblok 

V rámci lokality je navržena úprava organizace dnešní zpevněné plochy, nové sběrné místo odpadu a 

revitalizace prostoru původního místa na kontejnery a zelených ploch. V současném stavu je zde 

51parkovacích míst (P). Zadání předkládá úpravu s velmi malým navýšením o 2P. Varianty řešení se 

liší v umístění kontejnerových stání. 

Podněty a připomínky občanů: 

- Vybudování chodníků napříč velkou zelenou plochou za domy ulice Pod Valy v pozicích 

dnešních vychozených pěšin 

 

- Požadováno zachování hřiště na míčové hry a ohrazeného dětského hřiště Rákosníček 

 

- Prodloužení příčného parkovacího stání dále k objektu MŠ 

 

- Parkovací místa jsou využívána zejména obyvateli z BD Pod Valy, byl vznesen požadavek na 

budování příčných parkovacích míst podél ulice Pod Valy.  

 

- Problematický výjezd pro cyklisty v prodloužení Kozlovské ulice směrem k Bečvě (obrubník, 

zídka) 

 

- Problematika hluku z restaurace U Komára 

 

Závěr 

Návrh zadání v lokalitách Kozlovská parkoviště a Kozlovská vnitroblok byly přijaty s drobnými 

připomínkami. V lokalitě Kozlovská parkoviště byla preferována varianta s vyšším počtem 

parkovacích stání.  

Z pohledu celkové realizace a souslednosti jednotlivých záměrů byl dán podnět na prioritní přípravu 

záměru Parkoviště Kozlovská s ohledem na přínos počtu parkovacích stání do lokality a zároveň 

skutečnost, že danou plochu je možno realizovat po částech a bude tak, i v průběhu stavebních úprav 

umožněno alespoň částečně parkování. 

Návrh zadání pro parkoviště v lokalitě Malá Trávnická se nepodařilo přímo na místě jednoznačně 

odsouhlasit. Byla shoda na navržených úpravách stávajícího profilu ulice Malá Trávnická.  

Ve věci prodloužení ulice o parkoviště či případné řešení parkování mezi bloky v polozapuštěných 

garážích byl dán podnět na poskytnutí podkladů k uvedeným řešením k dalšímu prostudování. Bylo 

dohodnuto, že obyvatelé ulice Malá Trávnická budou mít možnost vyjádřit se prostřednictvím 

adresné ankety, která bude sloužit pro další rozhodování města v dané věci.  

Záznam z veřejného projednání bude vyvěšen na webu města včetně prezentovaných podkladů. 

 

Zapsala: ing. arch. Alice Michálková, Bc. Jana Gazdíková 

 


