
č.j. MMPr/048979/2023 

 Zápis z 3. jednání 

Účel jednání: Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

Datum jednání: 13.03.2023, 15:30 h 

Místo jednání: Zasedací místnost v budově Smetanova 7 

Přítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Jiří Běhal 

 Miroslav Frank 

 Rudolf Gerža 

 Ing. Vladimír Holan 

 David Hošek 

 Jan Jüttner 

 Ing. Ondřej Svák 

Nepřítomní členové komise: Jméno, příjmení 

 Ing. Filip Černý 

 Vladimír Machura 

Přítomní hosté: Ing. Tomáš Navrátil (náměstek primátora) 

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

Na vědomí: všem přítomným 

Zapsal: 
Ing. Kamila Lesáková (organizační pracovnice) v zastoupení Ing. 

František Zlámal 

Schválil: předseda komise po připomínkování členy komise 

Verze zápisu: V1 

Datum příštího jednání: 17.04.2023 

Program: 

1. Parkovací politika ............................................................................................................ 1 

2. Různé ............................................................................................................................ 2 

 

Předseda komise v 15:30 h zahájil jednání. Komise byla na začátku jednání v počtu 6 přítomných 

členů usnášeníschopná. Předseda členy komise přivítal. Jednání se zúčastnili hosté Ing. Tomáš 
Navrátil, náměstek primátora a Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje. 

Organizační pracovnici z důvodu nemoci zastoupil Ing. František Zlámal, vedoucí oddělení koncepce a 

rozvoje města. Komise odhlasovala usnesením č. KRID/03/01/2023 navržený program.  

1. Parkovací politika  

Pan náměstek Ing. Tomáš Navrátil seznámil přítomné se záměry řešení parkování ve městě Přerově. 

V minulém volebním období probíhala jednání pracovní skupiny pro parkování. Upozornil na schválený 
Plán udržitelné městské mobility (PUMM) města Přerova. Zmínil nový způsob regulace parkování 
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(vjezdu vozidel) v Olomouci (tzv. modré zóny) a uvedl výhody i zápory tohoto řešení. Dále hovořil 

možnostech budování parkovacích domů a jejich velké finanční náročnosti. 

Předseda komise uvedl, že cílem jednání komise je regulace parkování v místech, kde vozidla ohrožují 

bezpečnost, především dětí a seniorů a plynulost provozu. Mělo by se přistupovat k porušování 
předpisů pragmaticky a nemělo by se rezignovat na vymáhání jejich dodržování vč. donucovacích 

prostředků. Upozornil na navyšování počtu odstavených vozidel a potřeby jejich redukce. 

Ing. Svák opět kritizoval činnost Městské policie a uvedl, že v jiných městech MP kontroluje porušování 
předpisů, ale v Přerově se toto děje pouze sporadicky. Regulace je na 1. místě a až pak by se měly 

řešit investice.  

Jeden z členů KRID upozornil na konkrétní místo křižovatek Wurmova – Jaselská – Smetanova a 

navrhl zjednosměrnění provozu. 

V diskusi, která probíhala průběžně k jednotlivým částem tohoto bodu vedoucí odboru koncepce a 

strategického rozvoje Ing. Gala na výzvu předsedy komise přiblížil obsah Plánu udržitelné mobility 

(analytické a návrhové části). Ing. Navrátil upozornil na malé využívání parkovacích domů (uvedl jako 
příklady rezidentního parkování na střeše Galerie Přerov nebo parkovací dům v Kroměříži). Prioritou 

náměstka je řešení kritických míst, které bude nadále projednávat s dotčenými stranami. V Olomouci 
z vybraných peněz vznikl fond mobility. Nakonec pan náměstek Ing. Navrátil zmínil připravovaný 

systém Bikesharing (sdílení jízdních kol) v Přerově jako podporu bezmotorové dopravy. 

Předseda shrnul jednání do následujících závěrů: 

 Pan náměstek Ing. Navrátil bude dále projednávat kritická místa parkování a bude informovat 

KRID o výsledcích jednání 

 KRID navrhuje obnovit činnost pracovní skupiny pro parkování a navrhuje spolupráci s ní 

Pozn. 16:00 - příchod člena komise Jana Jüttnera, počet členů se zvýšil na 7, komise byla po celou 
dobu jednání usnášeníschopná.  

K tomuto bodu komise nepřijala žádné usnesení. 

2. Různé 

Předseda přednesl dva podněty ředitele ZUŠ na zřízení protisměrné zastávky linek příměstské 
autobusové dopravy v Čechově ulici (dnes je jen zastávka směrem k AN) pro děti navštěvující hudební 

obor ZUŠ Bedřicha Kozánka na tř. 17. listopadu a navrhl zvážení zjednosměrnění ulice Máchovy pro 

umožnění odstavování vozidel rodičů dětí navštěvujících výtvarný obor ZUŠ a dvou přilehlých 

mateřských škol (tzv. zastavení K+R).  

Dále byla zaslána žádost člena KRID o sdělení nákladů na provoz elektrobusů a klasických autobusů 

MAD (srovnání nákladů na 1 km provozu). 

Vzhledem k tomu, že před jednáním byly zjištěny pouze dílčí informace, které nevystihují všechny 

aspekty k projednání, jsou oba podněty ponechány projednávání na následujících jednáních KRID. 

Jednání bylo ukončeno 16:15 h. Termín 4. jednání KRID byl stanoven na 17.04.2023 v 15:30, 

v zasedací místnosti magistrátu, Bratrská 34 (ve dvoře, budova Stavebního úřadu).  

K tomuto bodu komise nepřijala žádné usnesení. 

 

………………v.r.……………… 

Ing. Jiří Běhal 
předseda komise 

Příloha –  prezenční listina  
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Příloha - usnesení 

Usnesení č. 03 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu  

ze dne 17.04.2023 

 

KRID/03/01/2023 Program jednání 
KRID  schvaluje program 03. zasedání KRID. 

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

 

 
Termín dalšího jednání komise: 17.04.2023 v 15:30 v zasedací místnosti Bratrská 34 (ve dvoře).  

 

 
 

 

……………v.r.……………… 
Ing. Jiří Běhal 

předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


