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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 2.10.2014

Předloha pro 26. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 10. 
2014

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. PAVEL GALA, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. FRANTIŠEK ZLÁMAL, vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města

Název materiálu:

I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (tzv. průpich) - převod dokumentace

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DÚR) stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa" (tzv. "průpichu") a 
o postoupení práv a povinností spojených s uvedenou dokumentací včetně práv a 
povinností spojených s jejich užitím uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem 
jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem a firmou Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 
Národní č.p. 984/15, 11000 Praha 1, IČ 485 88 733 jako zpracovatelem dokumentace.

2. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro změnu 
územního rozhodnutí stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa", dokumentace 
pro stavební povolení stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava 
křižovatky Nádražní x Kramářova“, dokumentace změny stavby před dokončením 
stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x 
Kramářova“ a dokumentace pro provádění stavby "I/55 Přerov - průtah centrem, 
1. etapa, SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova“ a o postoupení práv a 
povinností spojených s uvedenými dokumentacemi včetně práv a povinností 
spojených s jejich užitím uzavřenou mezi statutárním městem Přerovem, jako 
převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 
659 93 390 jako nabyvatelem a firmou EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-
Město, 750 02 Přerov, IČ 623 61 457 jako zpracovatelem dokumentace.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:



Stanovisko Odboru koncepce a strategického rozvoje

V Územním plánu města Přerova je předmětná stavba zařazena mezi veřejně prospěšné 
stavby a patří mezi dopravní priority města Přerova, schválené Zastupitelstvem. Odbor 
koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Stanovisko Odboru vnitřní správy

Oddělení právní konstatuje, že zastupitelstvu obce je dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích) vyhrazeno rozhodování o 
právním jednání poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické 
osobě v jednom kalendářním roce - tedy rozhodování o právním jednání uvedeném v návrhu 
na usnesení je vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města Přerova. Dále oddělení právní 
uvádí, že dle § 38 odst. 1 zákona o obcích musí být majetek obce využíván účelně a 
hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti 
(tedy s péčí řádného hospodáře) - z tohoto tedy vyplývá, že obec musí při převodech svého 
majetku do vlastnictví jiných osob zásadně upřednostnit převod úplatný za cenu v místě a 
čase obvyklou, a to není-li dán zcela výjimečně zvláštní důvod (důvod hodný zvláštního 
zřetele) pro jiný postup, příp. i pro bezúplatnost takového převodu (např. mimořádně závažný 
veřejný zájem při plnění úkolů obce a dosahování jejich zájmů).

Důvodová zpráva:

V roce 2002 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí autobusového nádraží bylo zjištěno, 
že ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) doposud nebyly zahájeny ani 
přípravné práce pro zpracování projektové dokumentace stavby I/55 Přerov - průtah centrem 
(tzv „průpich“). Vzhledem ke zhoršující se dopravní situaci ve městě Přerově a vzhledem k 
odsouvání zahájení zpracování projektové dokumentace ze strany ŘSD udělal tehdejší 
starosta města Přerova Jindřich Valouch vstřícný krok a na následných jednáních 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. 

V následujících letech byla městem Přerovem zadána a vypracována dokumentace pro územní 
rozhodnutí, včetně všech potřebných souvisejících dokumentací podle pokynů ŘSD a 
stavebního úřadu. Po prověření a projednání všech možných variant, získání kladných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí stavební úřad vydal územní 
rozhodnutí č. 46/2009 (čj. 2008/9753/SÚ/ŠE), které nabylo právní moci dne 07. 05. 2009, 
které je Odborem koncepce a strategického rozvoje udržováno v platnosti. Pořizovací 
hodnota dokumentace je 1 615 663 Kč.
Od roku 2006 primátor města Ing. Jiří Lajtoch s prvním náměstkem Mgr. Josefem Kulíškem a 
celým vedením města soustavně urgovali Ministerstvo dopravy a ŘSD o zařazení průpichu do 
státních investic. Bohužel se to, přes odmítavý postoj Ministerstva dopravy, do této chvíle 
nepodařilo. Přitom „průpich“ je jednou ze staveb, ze kterých se skládá celý průtah městem. 
ŘSD Olomouc připravuje stavbu silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí, Olomoucký kraj 
okružní křižovatku II/436 ul. Polní s ulicí Dluhonskou, most Legií již Olomoucký kraj rozšířil 
v roce 2007 za částku 160 mil. Kč. Statutární město Přerov provedlo vykoupení areálu 
„Heinik“ a zajistilo jeho demolici za 3 mil. Kč a Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr 
spolufinancování ve výši 25 mil. Kč.



Ačkoliv 16. ministr dopravy (od vzniku ČR) Ing. Antonín Prachař veřejně deklaroval, že 
průpich nepodporuje, přesto byl dne 29. 09. 2014 Odbor koncepce a strategického rozvoje 
telefonicky kontaktován zástupcem ŘSD, Ing. Tomášem Čížkem, ředitelem úseku plánování a 
realizace staveb, že realizace „průpichu“ byla schválena a pro další pokračování projektových 
prací potřebují předat dokumentaci pro územní rozhodnutí. S touto informací byla seznámena 
Rada města Přerova na své 100. schůzi 30. 09. 2014. Následně bylo po ŘSD požadováno 
zaslání oficiální žádosti a doklad o odsouhlasení stavby příslušnou komisí. Podklady byly 
obdrženy 01. 10. 2014 elektronickou poštou (e-mailem). V doručených naskenovaných 
částech zápisu týkajících se „průpichu“ je uveden závěr ze zasedání Centrální komise 
Ministerstva dopravy, která po projednání a posouzení věci schválila předložený záměr 
projektu investiční akce „I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“ a doporučuje 
pokračovat v další přípravě stavby, stejně jako požaduje intenzivní pokračování 
přípravy v rámci stavby D1 0136.

V žádosti o bezúplatné poskytnutí projektové dokumentace ŘSD jako investor žádá o 
bezúplatné předání dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
SO 122 a ostatních podkladů a písemností souvisejících s touto stavbou. Vzhledem k tomu, že 
tato žádost byla doručena až po schůzi Rady města Přerova, bylo Radou projednáno pouze 
předání dokumentace pro územní rozhodnutí, ale nebylo projednáno předání dokumentace ani 
práv a povinností ke stavebnímu povolení na SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x 
Kramářova, kterou mělo město v úmyslu realizovat v příštím roce za přispění prostředků 
IPRM Přerov – Jih. Touto realizací by byla zajištěna trvalá platnost územního rozhodnutí na 
celou stavbu "I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa" („průpichu“). K úpravě křižovatky 
Nádražní x Kramářova, byla po vydání stavebního povolení projektantem navržena nová 
varianta, která umožní zachování tří stávajících parkovacích míst a vytvoření dvou nových, 
zatímco původní řešení vyžadovalo zrušení tří stávajících míst a navrhovalo vytvoření čtyř 
nových míst, po schválení této změny SO 122 byla vypracována dokumentace pro změnu 
územního rozhodnutí, dokumentace pro změnu stavby před dokončením a dokumentace pro 
provádění stavby a vydána příslušná povolení. Tyto nové dokumentace musí být v této 
souvislosti také předány ŘSD. Pořizovací hodnota těchto dalších dokumentací je 
96 195 Kč.

Bezúplatný převod všech těchto dokumentací musí schválit Zastupitelstvo města Přerova.

Rada města Přerova Předloha na své 100. schůzi 30. 09. 2014 po projednání schválila 
uzavření dohody o převodu práv a povinností vyplývajících z vydaného územního rozhodnutí 
mezi statutárním městem Přerovem, jako převodcem a společností Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, jako nabyvatelem a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření 
smlouvy o bezúplatném převodu dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby "I/55 
Přerov - průtah centrem, 1. etapa" (tzv. "průpichu") mezi statutárním městem Přerovem, IČ 
00301825 jako převodcem a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
145 05 Praha 4, IČ 659 93 390 jako nabyvatelem,

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc dle telefonické informace trvá i na předání 
dokumentace pro stavební povolení SO 122, který byl se souvisejícími dokumentacemi do 
návrhu usnesení dodatečně doplněn.

Přílohy:
Zápis ze zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy.
Žádost ŘSD o bezúplatné poskytnutí projektové dokumentace.


