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Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov -
Předmostí - spolufinancování

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná se o stavební objekt SO 121 Stezky v 
předpokládané výši 5 930 000,- Kč bez DPH, s předpokládanou realizací stavby 09/2017 - 10/2019.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova

Rada města Přerova na své 18. schůzi 21. 05. 2015 usnesením č. 476/18/5/2015 po projednání podává 
návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD 
Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná se o stavební 
objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 5 930 000,- Kč bez DPH, s předpokládanou realizací 
stavby 09/2017 - 10/2019.

Stanovisko Odboru ekonomiky

V případě schválení výše uvedeného záměru bude akce s příslušným objemem finančních prostředků 
zařazena do rozpočtového výhledu statutárního města, a to v členění dle upřesnění částek na jednotlivé 
roky odborem koncepce a strategického rozvoje.

Stanovisko Odboru koncepce a strategického rozvoje

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Důvodová zpráva:



Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Olomouc (dále jen ŘSD) připravuje stavbu silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí. Na žádost statutárního města Přerova bylo do této stavby zařazeno i 
vybudování cyklostezky v ulici Polní. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí 
o umístění stavby (vč. změny), je zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá její 
aktualizace vč. inženýrské činnost k podání žádosti o stavební povolení (především zajištění 
vlastnických vztahů a financování záměru).
Stavební objekt SO 121 Stezky byl do projektové dokumentace zařazen nad rámec ministerstvem 
schváleného záměru projektu, na základě žádosti statutárního města Přerova z r. 2006 (zastoupeného 
tehdejším Odborem rozvoje). Dle informací, které má Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr 
(ROZ) k dispozici neumožňuje platná legislativa aby ŘSD financovalo nové cyklostezky (pouze 
v rozsahu tzv. provozní škody - to znamená, že ŘSD může financovat chodníky a cyklostezky pouze 
v místech, kde by rušila stávající cyklostezku).
Z uvedených důvodů ŘSD ČR, Správa Olomouc oslovila Magistrát města Přerova dopisem (viz. kopie 
dopisu z 24. 04. 2015 v příloze) s žádostí o projednání závazku financování realizace SO 121 Stezky 
v orgánech statutárního města Přerova z rozpočtu města Přerova.
Jedná se o obousměrnou cyklostezku se smíšeným provozem cyklistů a chodců o šířce 3,0 m v délce 
cca 850 m, dále její pokračování po obvodu okružní křižovatky na ulici Lipnickou a napojení na 
cyklostezku do podjezdu na Předmostí. Uvedená cyklostezka je součástí trasy č. 108 podle Návrhu sítě 
cyklistických tras a cyklostezek v Přerově (Printes atelier, 2002).
Zastupitelstvo města Přerova projednalo obdobnou žádost na svém 24. zasedání 07. 09. 2009 
usnesením č. 787/24/5/2009 Smíšená stezka pro chodce a cyklisty v rámci stavby silnice I/55 MÚK 
s ČD Přerov - Předmostí - spolufinancování: Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje 
záměr spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, připravované Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, závod Olomouc, jedná se o stavební objekt SO 121 Stezky v předpokládané výši 
5 173 954,- Kč bez DPH, s předpokládanou realizací v roce 2012 - 2014.


