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MEMORANDUM

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

Strany memoranda:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
IČ: 65993390
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha
zastoupené Davidem Čermákem, generálním ředitelem

Olomoucký kraj
IČ: 60609460
se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Statutární město Přerov 
IČ: 00301825
se sídlem Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
zastoupené Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem

tímto prohlášením deklarují společný zájem na vybudování přeložky 
silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa

Preambule

Statutární město Přerov již od svého vzniku leží na významné dopravní křižovatce. 
Obecně lze konstatovat, že v porovnání s ostatními městy obdobného významu 
a dopravního zatížení v Olomouckém kraji vykazuje Přerov jednoznačně nejhorší stav 
uspořádání silniční sítě. Ve městě dosud nebyla realizována žádná větší komunikační 
stavba, která by přispěla k dopravnímu odlehčení centra a vedení silnice I/55 v kontaktu 
s historickým jádrem je nezáviděníhodnou „raritou“. Tento neutěšený stav vyžaduje 
okamžité řešení. 

V Přerově je paradoxní situace, kdy po stávající trase silnice I/55 je vedena především 
místní zdrojová a cílová doprava přímo centrem města, kdežto drtivá většina tranzitní dopravy 
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je vedena po silnicích II. a III. třídy! Silnice I/55 je dnes vedena přímo středem města (v ulici 
Palackého dokonce pouze jednosměrně, přičemž opačný směr není pasportně řešen vůbec).

Špatná průjezdnost městem Přerovem již zdaleka netrápí pouze občany města Přerova, 
ale je velkou dopravní překážkou pro všechny, kteří městem projíždějí. Tato situace brání 
dalšímu rozvoji celého regionu, odrazuje investory a podnikatelskou veřejnost, která 
potřebuje kvalitní a prostupnou dopravní infrastrukturu.

Výstavbou průtahu dojde k výraznému snížení objemu dopravy v centru města,
což povede ke zlepšení plynulosti dopravy. Tento průtah také zajistí výrazný nárůst 
bezpečnosti provozu pro všechny účastníky silničního provozu.

Stavba je nezbytně nutná pro převedení dopravy městské, regionální, a do 
dokončení dálnice D1 i tranzitní ve směru sever-jih. Po realizaci a zprovoznění 
posledního úseku dálnice D1, průtah I/55 zůstane hlavní sběrnou komunikací Přerova.

Strany jsou si vědomy významu vybudování přeložky silnice I/55 Přerov – průtah 
centrem a rozhodly se vydat Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při 
vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“ (dále jen 
„memorandum“).

Článek I.

Strany memoranda vyjadřují společný zájem zrealizovat přeložku silnice I/55 Přerov-průtah 
centrem, 1. etapa, shodly se na účelnosti a prospěšnosti co nejrychlejší výstavby uvedené 
komunikace a dohodly se na níže uvedené formě spolupráce:

Přípravu stavby (zajištění dokumentace pro stavební povolení, inženýrskou činnost, 
vlastní stavební povolení), včetně výkupů pozemků a nemovitostí zajistí Statutární 
město Přerov za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. Podíl spolufinancování bude 
dohodnut po podpisu memoranda na samostatném jednání po vyhotovení aktuálního 
Investičního záměru. Propočet ekonomické výhodnosti v rámci Investičního záměru a 
vlastní stavbu zajistí na své náklady Ředitelství silnic a dálnic České republiky. 

Článek II.

1. Strany memoranda se dohodly společně postupovat na uplatnění jednotlivých článků 
memoranda s cílem zrealizovat stavbu přeložky silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. 
etapa, ve smyslu preambule  memoranda. 

2. Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 
1 stejnopisu. Statutární město Přerov vede depozitář originálních listin memoranda 
a listin, na základě kterých strany přistoupily nebo odstoupily. 

3. Strany se seznámily s obsahem  memoranda, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
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Článek III.
1. Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 

statutárního města Přerova schválením tohoto úkonu Zastupitelstvem města Přerova na 
jeho zasedání konané dne              usnesením č.                        

2. Touto doložkou se osvědčuje, že uzavření memoranda bylo schváleno Zastupitelstvem
Olomouckého kraje na jeho zasedání konaném dne                usnesením č.

V Přerově dne …………………             V ....................... dne …………………

…………………………………. ……………………………………
                  primátor                        hejtman
    statutárního města Přerova                                                  Olomouckého kraje

V .................... dne …………………

………………………………….
generální ředitel ŘSD ČR


