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Název materiálu:

Dopravní priority města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje dopravní priority města Přerova dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch obdržel dopis hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Jiřího 
Rozbořila, ve kterém žádá o sdělení priorit dopravních staveb schválených Zastupitelstvem města 
Přerova, které budou důležitým a zásadním podkladem pro rozhodnutí orgánů Olomouckého kraje při 
plánování investičních dopravních akcí.
Priority dopravních staveb, které mají pro město Přerov a jeho okolí značný význam, byly stanoveny 
již v minulosti ve strategických dokumentech města Přerova, jako je Generel dopravy města Přerova, 
Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007 - 2013, Strategický plán ekonomického 
a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007 - 2013. Dopravní priority byly 
předmětem i řady prezentací města Přerova při setkávání nad dopravní problematikou, řešily se 
například na půdě Olomouckého kraje 3. února 2009, na společném jednání zástupců Olomouckého 
kraje se zástupci města Přerova, Ředitelství silnic a dálnic, Policie České republiky.
Jednotlivé priority bylo v průběhu ubíhajícího času nutné přizpůsobovat realitě. Vždy se muselo dbát 
na jejich vzájemnou souvislost, na možnosti finančního krytí a výsledky jednání. Např. dálnice měla 
být dokončena v hluboké minulosti, koncem první dekády tohoto století byla brána za hotovou věc. 
Proto byl vyvíjen intenzivní tlak na realizaci přeložky silnice I/55. Naneštěstí, po jmenování Víta 
Bárty ministrem dopravy, byly aktivity na dokončení dálnice D1 kolem Přerova utlumeny. A tak bylo 
třeba reagovat na uvedenou situaci. 
Když státní organizace Správa železniční dopravní cesty opravovaly železniční trať, bylo třeba 
urychleně řešit - dle reálných možností, Mádrův podjezd.  Dnes je nanejvýš nutné, aby Ředitelství 
silnic a dálnic provedlo mimoúrovňové křížení s kolejištěm Českých drah v Přerově – Předmostí. 
A kvůli vzájemné souvislosti je nezbytné urychleně vyřešit okružní křižovatku s ulicí  Dluhonskou. 



V případě, že opět nastane situace, že dostavba dálnice D1 v úseku 0136 bude oddálena, je 
pochopitelné, že bude prioritně vyvíjen tlak městské i krajské samosprávy k urychlení její realizace.

Proto je na podkladě uvedeného sestaven aktuální seznam dopravních priorit:

1. Dálnice D1 -  stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55
- MÚK s ČD V Předmostí vč. rozšíření ul. Polní
- Křižovatka sil. II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou
- Průtah centrem, 1. etapa, tzv. „průpich“
3. Silnice II/434 (napřímení ul. Tovačovská do podjezdu Kojetínská)
4. Silnice II/150 - propojení silnic II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika) přes 
Mádrův podjezd
5. Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory) – Olomouc, s napojením silnice II/150 u  
Předmostí po vybudování dálnice D1
6. Spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
7. Silniční obchvat Kozlovic (II/434)
8. Místní komunikace - propojení ul. Osmek - Lipnická přes areál výstaviště

Aktuální stav přípravy dostavby posledních chybějících kilometrů dálnice D1 dává naději, že opravdu 
bude v dohledné době realizována. Proto je třeba zcela prioritně řešit severojižní propojení, tzn. 
stavby, týkající se přeložky silnice I/55, uvedené v bodě č. 2. Při realizaci křižovatky sil. II/436 
(budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou a při výstavbě průtahu centrem, 1. etapa, tzv. 
„průpichu“, předpokládáme velmi úzkou součinnost Olomouckého kraje. Tyto stavby mají absolutní 
prioritu před dalšími stavbami na území města Přerova. Výstavbou přeložky silnice I/55 (celého 
průtahu), dojde k výraznému snížení dopravy v centru města, což povede k zásadnímu zlepšení 
plynulosti dopravy. Stavba je nezbytně nutná pro převedení městské a regionální dopravy, do 
dokončení dálnice D1 bude převádět i tranzitní dopravu ve směru sever - jih. Po realizaci a 
zprovoznění posledního úseku dálnice D1, zůstane průtah I/55 hlavní sběrnou komunikací Přerova. 
Co se týká velkých oprav na stávající síti silnic II. a III. třídy je třeba dle dostupných informací provést 
opravu průjezdního úseku silnice II/436 v místní části Čekyně, opravu průjezdního úseku silnice 
II/434 v místní části Kozlovice, a úseku silnice III/01857 v místní části Dluhonice. Velkou opravu si 
žádá i úsek silnice III/4361 v místní části Žeravice (část ulice Nad Mlýnem) a v neposlední řadě část 
silnice III/04721 (část ulice Tovární mezi MK v ulici Denisova a sil. I/55 v ulici gen. Štefánika / 
Durychova), která je rovněž součástí výše popsaného severojižního průtahu městem.

Rada města Přerova se touto problematikou zabývala na své 65. schůzi 29.05.2013. Usnesením 
č. 2459/65/4/2013 Dopravní priority města Přerova Rada města Přerova podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit dopravní priority města Přerova dle přílohy.

Příloha: synoptická situace dopravních priorit


