
Pořadové číslo: 9/7

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 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. František Zlámal, Ing.

Název návrhu:

Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v 
Přerově".

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení 
práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako 
převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 
Olomouc, IČ 659 93 390, jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací společností 
PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 a společností 
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ 25873962,

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 
1 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 24. schůzi dne 25. 08. 2015 přijala usnesení č. 667/24/4/2015 Smlouva o bezúplatném převodu 
projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" v tomto znění:
Rada města Přerova po projednání
1. ruší své usnesení č. 525/21/5/2015 z 25. 06. 2015ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce 
projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako 
půjčitelem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 
93 390, jako vypůjčitelem a společností PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, 
IČ 25391089 jako zpracovatelem projektové dokumentace,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
projektové dokumentace a postoupení práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním 



městem Přerovem jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 
24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací společností 
PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 a společností Ecological 
Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ 25873962,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání 
o uzavření právního jednání dle bodu 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.

Důvodová zpráva:

Město Přerov má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení na 
akci „Rozšíření ul. Palackého v Přerově“. Jedná se o komunikaci I/55, která je v úseku mezi ul. Dr. 
Skaláka a ul. B. Němcové zúžena na 4,5 metru a provoz je po ní veden jednosměrně. Součástí 
dokumentace je rozšíření komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, sadové úpravy. Celková délka 
Palackého ulice je 525 m, z toho rekonstruovaný úsek je 160 m. Stávající vozovka šířky 4,5 m by byla 
v řešeném úseku rozšířena na kategorii MOK 7,5/6,5/50 s šířkou vozovky mezi obrubníky 6,5 m. 
Stavební povolení na komunikaci nabylo právní moci 8.11.2013. V současné době je povolením 
umožněno zmiňované rozšíření, ale se zachováním jednosměrného provozu. Konečným řešením je ale 
komunikaci zobousměrnit pro všechna vozidla do 3,5 tuny včetně autobusů a dopravní obsluhy.
Na podkladě jednání Ing. Prachaře na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, Správa Olomouc se jevilo 
jako nejlepší řešení, že rozšíření silnice I/55 by provedla tato státní organizace. Pro prověření záměru, 
posouzení technického řešení a k definitivnímu rozhodnutí ŘSD o převzetí akce schválila Rada města 
Přerova na své 21. schůzi 25. 06. 2015 usnesení č. 525/21/5/2015 uzavření smlouvy o výpůjčce 
projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově". Odbor Koncepce a strategického 
rozvoje zaslal ŘSD ČR, Správa Olomouc návrh znění smlouvy o výpůjčce, ale smlouva nebyla dosud 
uzavřena. V mezičase bylo rozhodnuto, že tuto akci ŘSD ČR, Správa Olomouc převezme, dokončí 
přípravu a zrealizuje stavbu a tudíž již není nutná výpůjčka, ale je vhodnější uzavřít rovnou smlouvu 
o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv.

Rada města Přerova na své 24. schůzi 25. 08. 2015 přijala usnesení č. 667/24/4/2015 Smlouva o 
bezúplatném převodu projektové dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" v tomto znění:
Rada města Přerova po projednání
1. ruší své usnesení č. 525/21/5/2015 z 25. 06. 2015ve věci uzavření smlouvy o výpůjčce projektové 
dokumentace "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním městem Přerovem jako půjčitelem, 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, 
jako vypůjčitelem a společností PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 
25391089 jako zpracovatelem projektové dokumentace,

2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
projektové dokumentace a postoupení práv "Rozšíření ul. Palackého v Přerově" mezi statutárním 
městem Přerovem jako převodcem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 
24a,779 11 Olomouc, IČ 659 93 390, jako nabyvatelem a zpracovateli dokumentací společností 
PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a,750 02 Přerov, IČ 25391089 a společností Ecological 
Consulting a.s., Na Střelnici 343/48, Olomouc - Lazce, IČ 25873962,

3. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o 
uzavření právního jednání dle bodu 2 návrhu na usnesení a k jeho uzavření a podpisu.


