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 Zápis z 1. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

Datum jednání: 04.01.2023, 15:30 h 

Místo jednání: Zasedací místnost v budově stavebního úřadu 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Miroslav Frank 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Vladimír Holan 

 Jan Jüttner 

 Vladimír Machura 

Nepřítomní členové komise: Ing. Filip Černý 

 Ing. Ondřej Svák 

 David Hošek 

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

  

  

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 

Datum příštího jednání: 13.02.2023 

Program: 

1. Volba řídicího člena komise v době nepřítomnosti předsedy komise.................................... 1 

2. Rámcový program činnosti komise ................................................................................... 2 

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

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 
členů usnášeníschopná.  Předseda členy komise přivítal, následně se každý představil. Členové 

obdrželi jmenovací dekret. Jednání se zúčastnil host Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora pro 

dopravu, koordinaci dopravních staveb, strategie a rozvoj města a územní plán. 

   

1. Volba řídicího člena komise v době nepřítomnosti předsedy komise 

Dle jednacího řádu komisí Rady města Přerova předseda komise zařadil na úvodní jednání volbu 

zástupce předsedy pro celé funkční období komise. Jako zástupce byl navržen Ing. Vladimír Holan, 
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který kandidaturu přijal a komise jej hlasováním nominovala za řídicího člena v době nepřítomnosti 

předsedy komise. 

 

2. Rámcový program činnosti komise 

Rada města Přerova usnesením z 24.11.2022 nominovala předsedy, členy a organizační pracovníky 

komisí rady a  uložila předsedům zpracovat rámcový program činnosti na období 2022-2026. 

Po diskusi bude činnost rozdělena tematicky do 3 oblastí.  

Oblasti činnosti komise: 

1) Doprava 

- Veřejná doprava – autobusová městská, meziměstská, krajská 
- Automobilová doprava 

- Cyklodoprava 
- Pěší doprava 

- Organizace dopravy 

- BESIP 
- Parkování 

2) Investice 
3) Rozvoj 

- Mobilita seniorů 

- Elektromobilita 
- Dotační program podpory výstavby technické infrastruktury 

- Udržitelný rozvoj města z hlediska energetiky a změny klimatu 
 

Jednotlivé činnosti budou dále rozeslány členům komise k připomínkování a doplnění. 

3. Různé 

Pan náměstek, host komise, informoval o připravovaných, realizovaných stavbách a výši investic státu 
a města. Byla zprovozněna rychlá autobusová linka 108 z Předmostí na autobusové nádraží; zahájena 

stavba dálnice D1 úseku 0136; projekčně je připravována cyklostezka do Lýsek (1. a 3.etapa), je 
vysoutěžena projekční firma na řešení okružní křižovatky, cyklostezky, přechodů na ul. Bayerova a 

Kozlovská. Pan náměstek dále zodpovídal dotazy členů komise. 

 

Jednání bylo ukončeno 16:45 h. Termín 2. jednání KRID byl stanoven na 13.02.2023 v 15:30 h.  

 

 

 

 

 

…………v.r.………… 

Ing. Jiří Běhal 
předseda komise 

 

Příloha –  prezenční listina  

 



 

  3 / 3 

 

Příloha - usnesení 

Usnesení č. 01 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

ze dne 04.01.2023 

 

KRID/01/01/2023 Program jednání 

KRID  schvaluje program 01. zasedání KRID. 

Hlasování: Pro  6/ Proti  0/ Zdržel se 0 - usnesení přijato 

 
KRID/01/02/2023 Volba řídicího člena v době nepřítomnosti předsedy komise 

KRID schvaluje Ing. Vladimíra Holana za řídicího člena komise v době nepřítomnosti předsedy komise. 

Hlasování: Pro  5/ Proti  0/ Zdržel se 1 – usnesení přijato 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Termín dalšího jednání komise: 13.02.2023 v 15:30 

 
 

 

 

…………v.r...………… 

Ing. Jiří Běhal 
předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


