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Název návrhu:

Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr spolufinancování

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje záměr spolufinancování stavebních a inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě 
připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 
22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v letech 2018 až 2021.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Stanovisko Odboru ekonomiky

V současné době statutární město Přerov nedisponuje volnými zdroji, které by mohly být k 
předmětnému účelu rezervovány. Z hlediska odboru ekonomiky je nutné, aby obdržel informaci, ve 
kterém roce budou tyto finanční prostředky vynaloženy (jednorázově či etapovitě), aby mohl zdroje ve 
vymezeném objemu začlenit do rozpočtového výhledu a následně postupně blokovat.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 14. jednání dne 28.04.2008 usnesením č. 326/14/6/2008 
schválilo záměr spolufinancování stavebních objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných 
v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 23,806 mil. Kč vč. 
DPH, s předpokládanou realizací v roce 2010. Protože v roce 2010 neproběhla realizace akce ani 
nebyla zahájena, ale současně již byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která 
aktualizovala předpokládané náklady stavby a upřesnila finanční podíl města Přerova schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání dne 18.04.2011 usnesením č. 145/5/7/2011 záměr 
spolufinancování stavebních objektů uvedených v důvodové zprávě připravovaných v rámci akce 
Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané výši 25,264 mil. Kč vč. DPH, 



s předpokládanou realizací v letech 2012 a 2013. V uvedených letech opět nebyla stavba realizována, 
ani zahájena její realizace, ale v té době nebyly aktualizovány náklady stavby, ani upřesněn finanční 
podíl města Přerova, proto nebyl předložen ke schválení ani návrh na přijetí dalšího usnesení 
o finančním podílu města a zachován finanční rámec dle uvedeného usnesení z roku 2011. Na 
následujících složitých jednáních na MD a ŘSD byl dohodnut bezúplatný převod všech dokumentací 
pro územní rozhodnutí a stavebního rozhodnutí na jeden stavební objekt vč. postoupení práv a 
povinností s nimi spojených, které bylo schváleno na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
09.10.2014 usnesením č. 1235/26/2/2014. Předmětná stavba je uvedena v dopravních prioritách města 
Přerova schválených Zastupitelstvem města Přerova na jeho 6. zasedání 11.05.2015 usnesením 
č. 142/6/6/2015, ale byla uváděna ve všech předcházejících dopravních prioritách města.

Odbor rozvoje nechal zpracovat Investiční záměr a Dokumentaci pro územní rozhodnutí na tuto akci. 
Investiční záměr byl opakovaně podán na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ke kontrole a předání na 
Ministerstvo dopravy (MD), ale několikrát nám byl vrácen k doplnění nebo přepracování a nakonec 
Ministerstvem dopravy zamítnut. Po opakovaných intervencích a jednáních vedení města na MD i 
ŘSD byla tato stavba zařazena v superkoncepci pana ministra Bárty a ŘSD si nechalo zpracovat 
vlastní Investiční záměr. Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva 09.10.2014 byly ŘSD 
předány veškeré do té doby městem zadané, zpracované dokumentace k územnímu rozhodnutí a 
dokumentace ke stavebnímu povolení na jeden z objektů spolufinancovaného městem (SO 122 Úprava 
křižovatky Nádražní a Kramářova) a všechna vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení, včetně prodloužení jejich platnosti a postoupena práva a povinností s nimi spojené. V roce 
2015 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a v současné době probíhá inženýrská 
činnost.
Statutární město Přerov obdrželo od Ředitelství silnic a dálnic ČR dopis s návrhem na 
spolufinancování (viz příloha), který uvádí stavební a inženýrské objekty, které přímo nesouvisí se 
samotnou stavbou silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa a jsou připravovány na základě 
požadavku statutárního města Přerova, které bude jejich investorem. ŘSD ČR, správa Olomouc 
v dopise žádá o schválení spolufinancování následujících objektů:
SO 122 Úprava křižovatky ulic Nádražní a Kramářova
SO 159 Komunikace pro pěší a cyklisty
SO 440 Ochrana podzemního kabelového vedení NN v km 0,515
SO 711 Oplocení průmyslových areálů
SO 802 Technická rekultivace - město Přerov
IO - 01  Světelné signalizační zařízení Velké Novosady - Komenského - Kojetínská
IO - 02  Světelné signalizační zařízení Přechod pro chodce - ulice Kramářova
IO - 03  Světelné signalizační zařízení Křižovatka Tovární - Nádražní
IO - 04  Světelné signalizační zařízení Křižovatka Tovární - Denisova
IO - 05  Koordinační kabel světelného signalizačního zařízení + prostupy v km 0,3
v celkové předpokládané ceně 18.314.865,00 Kč bez DPH, což je 22.160.986,65 Kč vč. DPH.
Zástupce ŘSD ČR, správa Olomouc, upřesnil termín realizace na roky 2018 - 2021.
Rada města Přerova na své 48. schůzi 30.06.2016 přijala následující usnesení č. 1696/48/5/2016 
Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa - záměr spolufinancování
Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr 
spolufinancování stavebních a inženýrských objektů uvedených v důvodové zprávě 
připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa v předpokládané 
výši 22,161 mil. Kč vč. DPH, s předpokládanou realizací v letech 2018 až 2021.


