
č.j. MMPr/028249/2023 

 Zápis z 2. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

Datum jednání: 13.02.2023, 15:30 h 

Místo jednání: Zasedací místnost v budově stavebního úřadu 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Miroslav Frank 

 Rudolf Gerža 

 David Hošek 

 Jan Jüttner (příchod 15:50 h, odchod 17:00 h) 

 Vladimír Machura 

 Ing. Ondřej Svák 

Nepřítomní členové komise: Ing. Filip Černý 

 Ing. Vladimír Holan 

  

Přítomní hosté: Ing. Petra Hirschová (vedoucí oddělení investic) 

 Ing. Pavel Gala (vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje) 

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsala: Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice komise) 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 

Datum příštího jednání: 13.03.2023 

Program: 

1. Investice města Přerova .................................................................................................. 1 

2. Rozvojové záměry na území města Přerova ...................................................................... 2 

3. Různé ............................................................................................................................ 3 

 

Předseda komise v 15:35 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 
členů usnášeníschopná.  Předseda členy komise přivítal. Jednání se zúčastnili hosté Ing. Petra 

Hirschová, vedoucí oddělení investic a Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického 
rozvoje. Pozvaní hosté, pan náměstek Ing. Tomáš Navrátil a Ing. Ivana Pinkasová se z jednání 

omluvili. Komise odhlasovala usnesením č. KRID/02/01/2023 navržený program.  

1. Investice města Přerova  

Paní Ing. Petra Hirschová, vedoucí oddělení investic, shrnula investice zrealizované v roce 2022. 

Jednalo se o 15 investičních akcí v objemu 148 mil. Kč. Mezi tyto investice patří např. cyklostezky a 
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chodníky na ul. Velká Dlážka, Palackého, propojení cyklostezek Velká Dlážka – Hranická, chodníky na 
ul. Svépomoc I, modernizace ZŠ Trávník, rekonstrukce kulturního domu v Dluhonicích, rekonstrukce 

dvou pater objektu zdravotní školy, stavba inovačního centra (Blažkův dům), obnova prostoru Horního 

náměstí i navýšení kapacity dotřiďovací linky. 

Pozn. 15:50 - příchod člena komise Jana Jüttnera, počet členů se zvýšil na 7, komise byla 
usnášeníschopná.  

Dále byly přestaveny investice zahájené v předchozích letech, které přechází do roku 2023. Jedná se 
zejména o investice, u nichž je město spoluinvestorem, tzn. dopravní stavby I/55 Přerov – průtah 

centem, okružní křižovatka na ul. Dluhonská, úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS (ochranný 

ostrůvek s přejezdem pro cyklisty a cyklostezka přes myší díru). V loňském roce byly zahájeny práce 
na protipovodňových opatřeních nad jezem (protipovodňové zdi u tenisových kurtů a u Jatek na ul. E. 

Beneše), zahájena stavba sportovního areálu v Dluhonicích, rekonstruovány šatny a hygienická 

zařízení a zimním stadionu aj. 

Každoročně jsou k datu  31.8. sestaveny požadavky jednotlivých odborů na investiční akce v hodnotě 

vyšší jak 500 tis. Kč. Pro rok 2023 bylo celkem 167 požadavků v celkové hodnotě 1,25 mld. Kč. 
Z těchto požadavků jsou vybrány akce k realizaci. V letošním roce je plánována např. stavba 

kanalizace v Penčicích, bude vybudováno parkoviště u inovačního centra (Blažkova domu), přechod 

pro chodce s autobusovou zastávkou v Henčlově, 3.úsek stezky pro pěší a cyklisty do Lýsek (od sjezdu 
ke Kaflandu po sjezd k EMOSu)  rekonstruovány střechy na vybraných ZŠ, rekonstruována 

elektroinstalace v MŠ Komenského, rekonstruovány parkoviště na ul. Jasínkova a Interbrigadistů 
s použitím zasakovací dlažby, rekonstruován objekt Šířavy 2180 (bývalé hasičské zbrojnice) pro 

potřeby městské police, aj. investice. 

Projekčně budou připravovány např. revitalizace vnitrobloku ul. Mervartova, nábř. E. Beneše, 

energetické úspory ZŠ B.Němcové nebo inteligentní autobusové zastávky. 

K tomuto bodu komise nepřijala žádné usnesení. 

2. Rozvojové záměry na území města Přerova 

Rozvojové záměry na území města prezentoval Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a 
strategického rozvoje. Pohovořil o velkých dopravních stavbách. V r. 2021 byla dokončena stavba 

silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, v r. 2022 byla uvedena do provozu stavba silnice I/55 
Přerov – průtah, 1.etapa a rekonstrukce železniční stanice Přerov – 2.stavba, jejíž součástí byla stavba 

cyklopodjezdu u Lidlu, lávky pro pěší, silniční nadjezd, které nahradily zrušené železniční přejezdy 

v Dluhonicích. Byla zahájena stavba dálnice D1 stavba 0136 Přerov – Říkovice. Z  dopravních staveb 
jsou připravovány Jihozápadní obchvat, neboli propojení komunikací II/434 a II/436, okružní 

křižovatka u Penny marketu, okružní turbo křižovatka na ul. Hranické.  

Mezi stavbami pro cyklisty dominují v loňském roce dokončené cyklostezky na ul. Palackého, Velká 
Dlážka, cyklostezka v cyklopodjezdu u Lidlu nebo společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu. 

Projekčně se připravují stezka pro chodce a cyklisty do Lýsek, cyklostezka Šířava (napojením na 
cyklostezku na ul. Komenského, vedením okolo obchodní galerie až po městský hřbitov) a na ul. 

Růženy Stokláskové propojující ul. Šířavu a Bří Hovůrkových.  

V rámci regenerace sídlišť a veřejných prostranství město připravuje úpravu veřejného prostoru ul. 
Kozlovská – Šrobárova, úpravu ve vnitrobloku Malá Trávnická s rozšířením a úpravou parkovacích 

míst, regeneraci sídliště Dvořákova a regeneraci veřejných prostranství místních částí Čekyně, 

Lověšice, Lýsky, Újezdec, Vinary – Skalka. 

Z realizovaných nebo připravovaných staveb soukromých investorů lze zmínit např. Domov Alzheimer 
namísto bývalého Chemoprojektu nebo Rezidence Čechova v budově bývalého vojenského soudu. 

Připravuje se další obchodní centrum v areálu Kazeta nebo CT park v rozvojové lokalitě Rybníky atd. 

 Byl vznesen dotaz na možnost rozšíření studií veřejných prostranství v dalších místních částech – toto 

je třeba řešit prostřednictvím Výboru pro místní části. 
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Další dotaz se týkal cílů města v oblasti energetiky – byl dopracován dokument SECAP, Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima, který se energetickými opatřeními realizovanými městem, externími 

subjekty i rezidenčním sektorem zabývá. Energetická opatření vychází z přistoupení k Paktu starostů, 

kterým se město zavázalo snížit množství CO2 o 40 % do roku 2030. 

K tomuto bodu komise nepřijala žádné usnesení. 

Pozn. 17:00 - odchod člena komise Jana Jüttnera, počet členů se snížil na 6, komise zůstala 
usnášeníschopná.  

 

3. Různé 

Členové komise požádali, aby bylo na některé z příštích jednání zařazeno fungování Městské policie, 

parkování na nebezpečných místech a byl pozván vedoucí Odboru správy majetku a komunálních 

služeb, resp. oddělení dopravy. 

 

Jednání bylo ukončeno 17:30 h. Termín 3. jednání KRID byl stanoven na 13.03.2023 v 15:30 h.  

 
 

 

 

 

………v.r.……… 
Ing. Jiří Běhal 

předseda komise 
 

Příloha –  prezenční listina  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 02 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

ze dne 13.02.2023 

 

KRID/02/01/2023 Program jednání 

KRID  schvaluje program 02. zasedání KRID. 

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

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Termín dalšího jednání komise: 13.03.2023 v 15:30 

 
 

 

 

………v.r.……… 

Ing. Jiří Běhal 

předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


