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Průpich (nová městská třída Přerova)

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města vypracování dopravně-urbanistické studie na prověření možnosti úpravy 
projektu "I/55 Přerov - Průtah centrem, 1. etapa" (tzv. průpich) do dvoupruhového 
uspořádání a nalezení optimální trasy takové komunikace při respektování ploch stanovených 
rozhodnutím o umístění stavby č. 46/2009 ze dne 2. 4. 2009 rozhodnutí o umístění stavby 
„I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

na svém 6. zasedání dne 17. 3. 2015 usnesením č. VPRID/06/04/2015 doporučil 
Zastupitelstvu města uložit Radě města vypracování dopravně-urbanistické studie na 
prověření možnosti úpravy projektu "I/55 Přerov - Průtah centrem, 1. etapa" (tzv. průpich) do 
dvoupruhového uspořádání a nalezení optimální trasy takové komunikace při respektování 
ploch stanovených rozhodnutím o umístění stavby č. 46/2009 ze dne 2. 4. 2009 rozhodnutí o 
umístění stavby „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“.

Důvodová zpráva:

Průpich - nová městská třída

Stav
Dopravní situace a stav v Přerově je předmětem laických i odborných diskuzí již desítky let. 
Týká se to i tolik diskutovaného severo-jižního propojení města pomocí tzv. Průtahu, jehož 
dílčí součástí je i tzv. průpich. Nazývá se tak část Průtahu městem, která začíná na křižovatce 



ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, vede přes průmyslový areál společnosti Juta 
a napojuje se na ulici Tovární u autobusového nádraží. 
V současné době je na tuto stavbu vydáno platné územní rozhodnutí č. 46/2009 z 02. 04. 2009 
rozhodnutí o umístění stavby „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“ a dokumentace je na
základě usnesení ZM ze dne 9.10.2014 č. 1235/26/2/2014 předána na ŘSD ČR, správa 
Olomouc.
Při stavbě průpichu dle výše uvedeného územního rozhodnutí by mělo dojít k demolici tří 
objektů na ulici Komenského, několika objektů v areálu Juty a dvou objektů na ulici 
Kramářova. Počítá se zde se stavbou tří protihlukových stěn o délce 187 metrů. Investici za 
cca 140 milionů Kč by mělo provádět Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město Přerov by se mělo 
podílet na spolufinancování této stavby cca 25 miliony Kč.
Je vhodné připomenout, že v současnosti nejsou na stavbu vykoupeny pozemky, ale jejich 
části jsou chráněny stavební uzávěrou a předkupním právem. Zároveň je důležité zmínit, že 
uvedené územní rozhodnutí se vztahuje jen na 1. etapu, tedy po supermarket Albert a 2. etapa 
není zatím projekčně vůbec řešena a připravena.

Záměr
Severojižní plynulé silniční propojení částí města je bezesporu důležitým záměrem. Navíc se 
tímto zpřístupní brownfield areálu Juty a Heinik, který tvoří cca 5ha vnitřních rozvojových 
ploch prakticky v centru města, čímž by mohl být pro investory zajímavý. Na druhou stranu 
blízkost takovéto kapacitní komunikace u historického jádra města, vytvoření nové bariéry v 
pohybu chodců na autobusové a vlakové nádraží, poměrně velké požadavky na asanace budov 
a další generované negativní vlivy plynoucí z intenzivní dopravy nutí k otázce, zdali není 
možné projekt realizovat v lidském měřítku při zachování jeho pozitiv? Z urbanistického 
hlediska je žádoucí velký městský blok ohraničený ulicí Komenského-Havlíčkova-Čechova-
Kramářova-Husova-Škodova otevřít a zpřístupnit dalšímu rozvoji. Silniční propojení by měly 
tedy doplnit ještě další možnosti pěšího či cyklistického pohybu napříč blokem.
Průpich ve své navrhované dimenzi není občany města Přerova všeobecně vnímán příliš 
pozitivně, ale přínos propojující komunikace (a eliminace jedné křižovatky) je nepochybný. 
Snahou je proto nalézt řešení, které by bylo všeobecně a dlouhodobě akceptováno a přineslo 
veskrze pozitivní dopad do silniční a uliční sítě města Přerova.

Nová městská třída
K úvaze a ověření se nabízí využít ploch vymezených platným územním rozhodnutím pro 
realizaci takzvané Nové městské třídy. Tento záměr by zredukoval počet jízdních pruhů ze 
čtyř na dva, při nutném zachování pruhů odbočovacích či připojovacích. Snížená šířka profilu 
komunikace by umožňovala podél této liniové stavby realizaci dostatečně širokých chodníků 
a cyklistických pruhů, stromořadí, případně parkovacích míst a jistě by měla i potenciál 
městské třídy při budoucí zástavbě polyfunkčními domy. Tedy ulice, jež není pohybu lidí 
bariérou, ale naopak přínosem. Obecně je třeba začít klást větší důraz na lidské měřítko ve 
městech než na měřítko a prioritu automobilů, jak je tomu doposud obecně v České republice.
Pokud by byl zrealizován stávající návrh čtyřproudé komunikace jen v první etapě (což je 
vzhledem k nulové rozpracovanosti etapy druhé vysoce pravděpodobné), přesouvá se slabé 
místo celého dopravního řetězce z křižovatky Komenského/Velké Novosady/Kojetínská o 
několik set metrů dále k objektu supermarketu Albert. Naopak při ukončení čtyřproudé silnice 
v místě křižovatky Komenského/Velké Novosady se nabízí možnost část dopravy odklonit do 
podjezdu Kojetínská a dále na Kojetín, Tovačov a v budoucnu snad také na západní sjezd z 
dálnice D1 a část osobní dopravy směr Bystřice pod Hostýnem přes ulici Komenského.

SWOT analýza záměru Nové městské třídy:



Silné stránky: Slabé stránky:

Úspora finančních nákladů na realizaci
Možná eliminace nutných demolic
Nebudování dopravní bariéry
Jednodušší řešení křižovatek
Menší riziko ohrožení sklepů pivovaru

Časové prodlení v přípravě projektu
Množství nutných nových politických jednání

Příležitosti: Hrozby:

Potenciál vzniku městské třídy v budoucnu
Kladné přijetí veřejností
Nerealizace protihlukových stěn v intravilánu 
obce díky menší kapacitě silnice.

Nulová varianta - nerealizace žádné 
komunikace

Za účelem dalšího využití území je v brzké době nanejvýš vhodné uspořádání urbanistické 
soutěže. Pokud by se ukázalo, že je časový prostor pro kompletní přehodnocení trasy této 
třídy v řešeném území tak, aby mohla vzniknout například třída nádražní, stojí za úvahu 
prověření takovéto varianty. Na neexistenci přímého propojení nádraží s centrem města 
reagovaly urbanistické návrhy již z 1. pol. 20. století. V současné době však s ohledem na 
vydané územní rozhodnutí není na místě uvažovat se zásadní změnou trasy.

Protože je pravděpodobné, že tento projekt bude zařazen mezi podporované projekty 
středomoravské aglomerace ITI, je třeba v poměrně krátkém čase prověřit navrhovanou 
novou variantu.

Cílem navrhovaného usnesení je reálně prověřit možnost realizovat tzv. průpich v menším než 
plánovaném rozsahu, a po jejím zvážení případně pokračovat v jejím dalším projekčním 
zpracování na ŘSD.

Příloha: celková situace tzv. průpichu v rozsahu platného územního rozhodnutí.


