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Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016

Zpravodaj: Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova

Navrhovatel: Výbor  pro plán, rozvoj, investice a dopravu

Zpracovatel: Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města Přerova
Kamila Lesáková, referent

Název návrhu:

Úprava křižovatky Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

ukládá Radě města zajistit změnu dopravního značení na křižovatce Denisova - Gen. Štefánika -
Ztracená dle důvodové zprávy (změna vedení hlavní komunikace).

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

na svém 19. zasedání dne 30.03.2016 doporučil Zastupitelstvu města uložit Radě města zajištění 
změny dopravního značení na křižovatce Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená  (změna vedení hlavní 
komunikace).

Důvodová zpráva:

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) předkládá tento materiál na základě 
podnětu p. Břetislava Passingera vzneseného na 7. zasedání ZM dne 08.06.2016, usnesení č. 
182/7/10/2015 a opakovaného podnětu z 15. zasedání ZM dne 14.03.2016 (bez usnesení). P. Passinger 
žádal o navržení opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově na vybraných ulicích vč. 
křižovatky na ul. Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená, která byla předmětem nového projednání ve 
VPRID. 
Křižovatka Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená 

Stávající stav:
Jedná se o úrovňovou čtyřramennou průsečnou křižovatku v intravilánu města Přerova, kde se kříží 
místní komunikace kategorie C na ulicích Denisova – Gen. Štefánika – Ztracená .



Řízení dopravy je na křižovatce zajištěno svislým dopravním značením (dále jen DZ) upravujícím 
přednost v jízdě. 
Hlavní komunikace je vedena z ulice Denisova vpravo na ulici Gen. Štefánika. Vedlejší komunikace 
jsou vedeny na ulicích Ztracená (ve směru od hřbitova), respektive na ulici Gen. Štefánika (ve směru 
od nám. Svobody). 
Vzhledem k blízkosti křižovatky vůči stávající zástavbě a vzhledem k omezeným rozhledovým 
poměrům upravuje stávající přednost v jízdě vozidel na hlavní komunikaci DZ P06 – „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ umístěná na obou vedlejších komunikacích.

Problematika:
Vozidla jedoucí na křižovatce rovně ve směru Denisova – Ztracená (směrem ke hřbitovu), respektive 
vozidla, která odbočují vlevo ve směru Denisova – Gen. Štefánika (směrem do centra) přijíždí ke 
křižovatce po hlavní komunikaci, ale musí dávat přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím ke křižovatce 
zprava po hlavní komunikaci na ul. Gen. Štefánika. 

Rozhledové poměry pro řidiče vozidel, kteří přijíždí po ulici Denisova ke křižovatce, v rozhledovém 
trojúhelníku dle ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ mezi ulicí 
Denisova a Gen Štefánika, jsou omezeny stávajícím oplocením školní zahrady na p. č. 1147 v k. ú. 
Přerov, respektive vzrostlou zelení na školní zahradě a živým plotem před budovou školy na ulici Gen. 
Štefánika. Řidič vozidla přijíždějícího po ulici Denisova ke křižovatce má reálně velmi omezený 
rozhled na přijíždějící vozidla zprava.

Dle policejních statistik docházelo a stále opakovaně dochází při jízdě vozidel v tomto směru z ulice 
Denisova vzhledem k omezeným rozhledovým poměrům k závažným dopravním nehodám s majícími 
za následek újmu na zdraví a škodu majetku osob. Omezené rozhledové poměry na křižovatce 
ohrožují bezpečnost a plynulost dopravy.

Nově navrhovaný stav:
V rámci zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na křižovatce je navržena úprava přednosti v jízdě 
na křižovatce napřímením hlavní komunikace na ulici Gen. Štefánika (od pekárny směrem k nám. 
Svobody). Na hlavní komunikaci na ulici Gen. Štefánika bude nově v obou směrech nově osazeno DZ 
P02 „Hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou označující tvar křižovatky. 
Na vedlejší komunikaci na ulici Denisova bude nově osazeno DZ P06 „Stůj, dej přednost v jízdě“. Na 
vedlejší komunikaci na ulici Ztracená zůstane DZ P06 stávající.
Průběh hlavní komunikace na křižovatce bude zvýrazněn umístěním vodorovného dopravního značení 
(dále jen VDZ) V02 „Podélná čára přerušovaná“. Na ulici Gen. Štefánika bude pro zajištění 
rozhledových poměrů na křižovatce zvýrazněn stávající parkovací záliv umístěním dopravního stínu 
VDZ V13a „Šikmé rovnoběžné čáry“, viz příloha.

Návrh úpravy přednosti v jízdě na křižovatce napřímením hlavní komunikace na ulici Gen. Štefánika 
je v souladu s ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“, respektive s ČSN 
73 6110 „Navrhování místních komunikací“ a s legislativou ČR v platném znění.
Navržené řešení zajišťuje zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na křižovatce. Úpravy 
přednosti v jízdě umístěním nového DZ a VDZ nevyžaduje finanční náklady investičního 
charakteru.

Závěr:
Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu se problematikou zabýval na 11., 12. a 13. zasedání. Poté 
předal podnět Pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě, která křižovatku posoudila z hlediska 
dopravního značení a rozhledových rozměrů a vyhodnotila, že dopravní značení je dostačující, není 
potřeba provádět v současné době žádnou změnu. Na 15. zasedání ZM dne 14.03.2016 zastupitel 
města p. Břetislav Passinger požádal Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu o opětovné řešení 
křižovatky, na které došlo nedávno k další kolizi. 

Výbor dne 30.03.2016 prodiskutoval možnosti úprav zmíněné křižovatky a vedení hlavní komunikace 



dle návrhu Ing. Ondřeje Sváka. Vzhledem ke stávající poloze křižovatky, nákladům na realizaci 
dopravního opatření a zachování zeleně doporučil výbor zastupitelstvu města realizovat změnu 
dopravního značení ve smyslu změny vedení hlavní silnice na ul. Štefánika. 

Situace s navrhovaným řešením je přílohou materiálu.


