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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky "silnice I/55 
Přerov-průtah centrem, 1. etapa"

Důvodová zpráva:

Vybudování průtahu městem Přerovem tzv. "průpich" bylo plánováno již před rokem 1989. V 
devadesátých letech byla trasa pozměněna, ale stavba byla nadále vedena v plánovaných stavbách 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, ale její příprava byla stále oddalována až se najednou z plánů 
ŘSD ČR tento záměr zcela vytratil. Vzhledem ke zhoršující se dopravní situaci ve městě Přerově bylo 
dohodnuto, že Město Přerov nechá vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(DÚR) vč. záborů a ŘSD pak naváže dokumentací pro stavební povolení a realizací stavby.
Vypracování DÚR předchází vypracování investičního záměru, proto v roce 2005 bylo Odborem 
rozvoje zadáno zpracování investičního záměru „I/55 Přerov - průtah centrem“, který byl předán ŘSD 
ČR k předložení na Ministerstvo dopravy ČR. Tento záměr byl po 4 měsících vrácen k doplnění. 
Kromě formálních nedostatků obsahoval průvodní dopis upozornění, že vzhledem k nízké hodnotě 
EIRR (5,1%) i dalších ekonomických ukazatelů bude registrace stavby značně obtížná.
V roce 2006 nechalo statutární město Přerov investiční záměr přepracovat, tak aby se finanční 
náročnost stavby snížila na minimální mez. I tento záměr nám byl z ŘSD několikrát vrácen. 
Mezitím byla vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí, proběhlo územní řízení a je vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí na „I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“.
Po tahanicích zda dokončení dálnice D1 a "průpichu" ano nebo ne, nechalo ŘSD ČR investiční záměr 
znovu přepracovat a doplnit o posouzení celého průtahu městem, ale doposud jej nepředložilo ke 
schválení a registraci Ministerstvu dopravy. Vzhledem k tomu, že po vybudování posledních dvou 
staveb 0136 a 0137 dálnice D1 bude celý průtah městem Přerovem převeden do sítě silnic II. třídy a 
předán Olomouckému kraji, je ze strany ŘSD  doporučována finanční spoluúčast města Přerova a 
Olomouckého kraje, což by zvýšilo šanci na opětovné zařazení průpichu mezi stavby připravované k 
realizaci.



V současné době je příprava „průpichu“ přerušena. Město Přerov se uzavřením memoranda na 
podporu výstavby "průpichu" mezi ŘSD ČR, Olomouckým krajem a městem Přerovem, ve kterém by 
se jednotlivé strany zavázaly k realizaci této dopravní stavby, snaží tuto situaci zvrátit. Uzavřené 
memorandum pomůže v dalších jednáních s Ministerstvem dopravy o obnovení přípravy realizace 
uvedené komunikace. 

Memorandem se zabývala již 46. schůze Rady města dne 22.8.2012, kdy bylo přijato usnesení č. 
1766/46/4/2012. Rada města schválila vést jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR A Olomouckým 
krajem v duchu návrhu memoranda. Vyjádření k memorandu bylo několikrát urgováno u ŘSD, ale bez 
odezvy. 

Dne 24.6.2013 bylo na půdě Olomouckého kraje jednáno o dopravních prioritách i s účastí 
generálního ředitele ŘSD Davida Čermáka a v předmětné záležitosti I/55 Průtah centrem, 1. etapa (tzv. 
průpich) bylo dohodnuto následující:
- Zástupci města Přerova a Olomouckého kraje se shodují, že je třeba zcela prioritně řešit 
severojižní propojení, tzn. stavby týkající se přeložky silnice I/55. Tyto stavby mají absolutní prioritu 
před dalšími stavbami na území města Přerova.
- Město Přerov připraví aktualizovaný návrh „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při 
vybudování přeložky silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“ mezi ŘSD ČR, statutárním 
městem Přerovem a Olomouckým krajem v souladu s tímto jednáním. Přípravu stavby včetně výkupů 
nemovitostí až po zajištění vydání stavebního povolení zajistí město Přerov za finanční spoluúčasti 
Olomouckého kraje. Propočet ekonomické výhodnosti v rámci Investičního záměru a vlastní stavbu 
zajistí na své náklady ŘSD.

Návrh „Memoranda“ po vzájemném odsouhlasení zúčastněnými stranami bude předložen k projednání 
v orgánech Olomouckého kraje a statutárního města Přerova. Následně ke schválení v Zastupitelstvech 
Olomouckého kraje a statutárního města Přerova v září 2013.

V uvedené věci je vhodné zmínit usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 145/5/7/2011: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr spolufinancování stavebních objektů 
připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov-průtah centrem 1. etapa v předpokládané výši 25,264 
mil. Kč vč. DPH s předpokládanou realizací v letech 2012 a 2013 a usnesení č. 807/18/5/2013: 
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dopravní priority města Přerova v pořadí 1-8: 
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

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. 

Aktualizované znění memoranda bylo předjednáno se zástupci Olomouckého kraje i generálním 
ředitelem ŘSD a předložená verze byla vzájemně odsouhlasena.

Rada města Přerova se touto problematikou zabývala na své 74. schůzi 20.8.2013. Usnesením 
č.2698/74/4/2013 Rada města Přerova podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah 
centrem, 1. etapa“.

Příloha: -Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 
Přerov-průtah centrem, 1. etapa

-Synoptická dopravní situace


