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Název materiálu:

Záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení 
cyklostezky Velká Dlážka - Hranická - revokace usnesení.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. ruší svoje usnesení č. 808/18/5/2013 z 18. jednání Zastupitelstva města Přerova ze 
17. 06. 2013,

2. schvaluje podporu záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-
Dluhonice a pokračování záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.

Důvodová zpráva:

Na řešení záměru zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení 
cyklostezky Velká Dlážka-Hranická Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání 16. 
04. 2012 uložilo Radě města Přerova vytvořit 11-ti člennou pracovní skupinu (PS), kterou 
Rada města Přerova na své 39. schůzi 09. 05. 2012 ustanovila. Pracovní skupina doporučila 
RM a ZM deklarovat (vyjádřit) vůli zřízení žel. zast. Předmostí a Dluhonice a cyklopodjezdu 
do Předmostí, kontaktovala prostřednictvím Odboru koncepce a strategického rozvoje MMPr 
(ROZ) Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), dále 
její členové oslovili železniční dopravce, ROZ zajistil statistické údaje o dojížďce a předání 
všech dokladů projektantovi, který zpracovával studii proveditelnosti rekonstrukce žst. 
Přerov, 2. stavby MCO Olomouc.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. zasedání 05. 11. 2012 schválilo memorandum:
"Město Přerov bylo historicky významnou železniční křižovatkou a s železnicí je již dvě století 
pevně spjato. Aby využilo potenciálu této ekologické dopravy, bude město Přerov usilovat o 



realizaci rozvojových železničních staveb na svém území v rámci chystané stavby 
„Rekonstrukce žst. Přerov – 2. stavba“. Konkrétně podpoří železniční zastávku v Předmostí, 
železniční zastávku v Dluhonicích a cyklistický podjezd mezi Předmostím a Velkou Dlážkou."
Studie proveditelnosti rekonstrukce žel. st. Přerov, 2. stavba navrhuje zřídit obě železniční 
zastávky (Dluhonice i Předmostí) jako oboustranné ve směru z Přerova i do Přerova, ale 
pouze na kolejích vedoucích z/do železniční stanice Přerov. Z toho vyplývá, že vlaky jedoucí 
mimo Přerov tj. ve směru Praha (Olomouc) – (Hranice) Ostrava nebo Val. Meziříčí a 
v opačném směru nebudou moci zastavovat. Technicky jsou zastávky navrženy s 
bezbariérovým přístupem, ale studie neřeší přístupové komunikace a odstavné plochy ani 
podjezd pro cyklisty. Podle dopisu z Ministerstva dopravy bude se muset město uhradit 
příspěvek ve výši min. 50 % veškerých vyvolaných nákladů na vybudování zastávek 
Dluhonice a Předmostí a ve výši 100 % veškerých vyvolaných nákladů na vybudování 
cyklopodjezdu. Pracovní skupina konstatovala, že obsah vypracované studie proveditelnosti 
neodpovídá představám a záměrům města.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 18. jednání dne 17. 06. 2013 schválilo usnesením č. 
808/18/5/2013 „… upustit od záměru zřízení žel. zastávky Přerov – Předmostí, Přerov –
Dluhonice a pokračovat se záměrem propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.“ Poté 
ROZ nechal zpracovat studii proveditelnosti „Propojení cyklostezky Velká Dlážka –
Hranická“, která obsahovala 6 variant řešení. Dále nemohla být studie cyklopropojení 
rozpracována do dalších stupňů dokumentace, protože v průběhu letošního roku byla studie 
proveditelnosti rekonstrukce žel. st. Přerov, 2. stavba neustále upravována a doplňována a na 
Ministerstvo dopravy byla odeslána až na konci měsíce listopadu. 
Dne 03. 12. 2014 proběhlo jednání s ředitelem SŽDC, Stavební správy východ, Dr. Ing. 
Václavem Johnem ze kterého jednoznačně vyplynulo, že v současné době Centrální komise 
Ministerstva dopravy dosud nerozhodla o variantě rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba, a 
pozastavila její další přípravu. K železničním zastávkám Dr. Ing. John mimo jiné uvedl, že po 
oficiální změně postoje města lze znovu jednat o jejich opětovném zařazení. 

Rada města Přerova na své 5. schůzi 11. 12. 2014 usnesením číslo 79/5/6/2014 po 
projednání
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit svoje usnesení č. 808/18/5/2013 z 18. 
jednání Zastupitelstva města Přerova ze 17. 06. 2013,
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit prohlášení, že statutární město Přerov 
podporuje záměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a 
pokračování záměru propojení cyklostezky Velká Dlážka-Hranická.

O usnesení Zastupitelstva města Přerova bude Odbor koncepce a strategického rozvoje 
neprodleně informovat SŽDC.


