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Název materiálu:

Dopravní priority města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje celkové dopravní priority města Přerova v pořadí:
1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka 
silnice II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (severojižní propojení města)
4. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na 
dálnici D1
5. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na 
obchvat Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

2 schvaluje dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných 
teritoriálních investic) v pořadí:
1. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
2. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
3. Silniční obchvat Kozlovic 
4. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na 
obchvat Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou



5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerov

svým usnesením č. 359/14/5/2015 ze dne 9.4.2015 podala návrh ZM schválit celkové 
dopravní priority města Přerova a dopravní priority města Přerova pro strategii ITI 
(integrovaných teritoriálních investic) v pořadí uvedeném v důvodové zprávě.

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

VPRID schválil dne 17.3.2015 usnesením č. VPRID/06/02/2015 dopravní priority města 
Přerova v pořadí uvedeném v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

ZM schválilo dne 17.6.2013 usnesením č. 807/18/5/2013 Dopravní priority města Přerova 
takto:
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

Olomoucký kraj nyní v souvislosti se zpracovávanou strategií ITI (integrované teritoriální 
investice) Olomoucké aglomerace a se 100% obměnou přerovské koalice požádal město 
Přerov o revizi priorit u plánovaných dopravních staveb. 

ITI - jsou zaměřeny především na posílení konkurenceschopnosti regionu a integrovaný 
přínos investice. Proto je u záměrů liniových staveb sledováno, jaký mají přínos k posílení 
konkurenceschopnosti, napojení na nadřazenou síť TEN-T, zpřístupnění podnikatelské zóny 
či brownfieldu nebo přímé vazby na přestupní terminál veřejné dopravy. Důležité je též 
zmínit, že finance z ITI nemohou sloužit pro financování státní staveb (dálnice, silnice I. 
třídy), vztah k silnicím krajským není dosud zcela uzavřen (tj. možná budou finance ITI 
použitelné i na krajské stavby).

Dopravní priority města Přerova jsou rozděleny do dvou kategorií:
- celkový souhrn dopravních priorit, 
- priority zařazované do ITI, které z tohoto programu mohou být financovány a s ohledem na 
stav připravenosti projektů je možná jejich realizace.



Dopravními prioritami se zabýval na svém 6. zasedání dne 17.3.2015 Výbor pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu, který sestavil pořadí dopravní priorit následovně:
Celkové pořadí dopravních priorit:
1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice 
II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
4. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
5. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, s napojením silnice II/150 
u Předmostí po vybudování dálnice D1
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika))
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9.května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 
Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Pořadí dopravních priorit do ITI:
1. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
2. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
3. Silniční obchvat Kozlovic 
4. Východní obchvat Přerova (9.května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 
Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)

Rada města Přerova se dopravními prioritami zabývala dne 9.4.2015 a svým usnesením 
č. 359/14/5/2015 podala Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit: 
Celkové dopravní priority města Přerova v pořadí:
1. Dálnice D1 - stavby 0136, 0137
2. Přeložka silnice I/55 - MÚK s ČD v Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka silnice 
II/436 (budoucí I/55 - ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou 
3. Průpich (severojižní propojení města)
4. Rychlostí komunikace R/55 Přerov (Kokory) - Olomouc, křížení s napojením na dálnici D1
5. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov - Bohumín
6. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 (ul. Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
7. Silniční obchvat Kozlovic 
8. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 
Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
9. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)
Dopravní priority města Přerova pro strategii ITI (integrovaných teritoriálních investic) 
v pořadí:

1. Průpich (nová městská třída Přerova - severojižní propojení města)
2. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 
propojení II/434 ul. Tovačovská se silnicí I/55 ul. gen. Štefánika)
3. Silniční obchvat Kozlovic 
4. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, Kozlovská, alt. vazba na obchvat 
Kozlovic) - spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou



5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice II/434)
   
Příloha:
situace dopravních priorit


