
Pořadové číslo:  26/3.3.3. 

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 13.3.2017 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 3. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – část 

komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově                                                                                                                                                                                    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod komunikace - silnice I/55 – úseku v délce 0,644 km od okružní 

křižovatky se silnicí III/04724 v Přerově, km 19,396 provozního značení, do křižovatky 

silnice I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského) km 20,040 

provozního značení z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 

(jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve 

znění dle přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí příslušného správního úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z 

kategorie silnice I. třídy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 



Rada města Přerova projednala záležitost na 63. scůzi dne 2.3.2017, kdy schválila záměr bezúplatného 

převodu komunikace do majetku města. 

Bezúplatný převod komunikace v rozsahu dle návrhu usnesení a uzavření smlouvy o budoucí darovací 

smlouvě projednala Rada města Přerova na 64. schůzi dne 16.3.2017. O výsledku tohoto jednání rady 

bude Zastupitelstvo města Přerova informováno zpravodajem na zasedání zastupitelstva. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmětem převodu je úsek silnice I/55 od okružní křižovatky u budovy Strojaře na ul. Velká Dlážka 

po křižovatku ul. Palackého a Komenského (u gymnázia). Převáděný úsek silnice I/55 se nachází na 

pozemcích p.č. 5098/11 ostatní plocha, p.č. 4926/25 ostatní plocha a p.č. 4926/1 ostatní plocha vše v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova.  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 56 (dále jen ŘSD) připravuje realizaci 

stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“, kdy dojde k novému uspořádání silniční sítě. Po realizaci 

této stavby bude silnice I/55 vedena nově v trase stávající silnice II/436 ul. Polní, Tržní a Velké 

Novosady a úsek silnice I/55 v délce 0,644 km od okružní křižovatky se silnicí III/04724 v Přerově, 

km 19,396 provozního značení, do křižovatky silnice I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a 

Komenského) km 20,040 provozního značení ztratí význam silnice I. třídy a bude zařazen do kategorie 

místních komunikací. 

Pro vydání rozhodnutí ministerstva dopravy o vyřazení předmětného úseku silnice I/55 z kategorie I. 

třídy je dle odst. 3, § 3 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nutnou podmínkou uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě darovací o převodu tohoto úseku do majetku města. 

Z tohoto důvodu zaslalo ŘSD návrh budoucí darovací smlouvy se žádostí o projednání uzavření této 

smlouvy v orgánech města.  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod úseku silnice I/55 

(ul. Palackého) z majetku ŘSD do majetku města z důvodu ztráty dopravního významu tohoto 

úseku silnice a navrženého zařazení tohoto úseku silnice do kategorie místní komunikace po 

vybudování stavby mimoúrovňového křížení v Předmostí.  

 

 


