
Pořadové číslo:  33/3.3.5. 

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 9.11.2017 

Návrh pro 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 11. 

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 k.ú. Přerově                                                                                                                                                                                    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v 

Přerově, od km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky s ul. 

Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků do km 20,040 provozního staničení k 1.7.2015 v 

křižovatce silnice I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského), uzlový 

bod 2513A005, včetně všech zákonných součástí a příslušenství 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 po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního 

úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 

3 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

 

2. schvaluje bezúplatný převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,138 km v 

Přerově, od km 19,396 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní křižovatky se silnicí 

III/04724 v Přerově (křižovatka ulic Velká Dlážka, Palackého a nábř. Dr. Edvarda Beneše), 



uzlový bod 2513A018.02, do km 19,534 provozního staničení k 1.7.2015 v místě okružní 

křižovatky ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků, včetně všech zákonných součástí a 

příslušenství, mj. mostu evid. č. 55-010 (most přes řeku Bečvu) 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. 3. 

Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního 

úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy, nejpozději do 

3 měsíců ode dne zaslání písemné výzvy budoucímu obdarovanému. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

 

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

1. a bodu 2. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 

Koordinační skupina projednávala záležitost na 22. jednání dne 16.12.2016, kdy převod uvedeného 

úseku silnice I/55 do majetku města doporučila, neboť po realizaci stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-

Předmostí“ ztratí tento úsek dopravní význam silnice I. třídy a bude zařazen do kategorie místní 

komunikace.   

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 26. zasedání dne 18.1.2017 doporučila Radě města Přerova schválit bezúplatný 

převod silnice I/55 - úseků v předloženém rozsahu. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 80. schůzi konané dne 2.11.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit bezúplatný převod úseku silnice I/55 (ul. Palackého) dle bodu 1. návrhu usnesení a úseku 

silnice I/55 (most) dle bodu 2. návrhu usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmětem převodu jsou dva úseky stávající silnice č. I/55 - a to úsek v délce 0,138 km v Přerově - 

most Míru a úsek v délce 0,506 km v Přerově, od okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. 

Protifašistických bojovníků po křižovatku ulic Palackého a Komenského. 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 ztratí význam silnice I. třídy a byl by 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 předmětného úseku silnice do majetku města. 

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

smlouvy v orgánech města. Dle původního návrhu ŘSD navrhovalo převod úseku silnice I/55 včetně 

mostu jednou smlouvou, ale z důvodu špatného stavu mostu Míru, který dle doložených běžných a 

mimořádných prohlídek je v současné době ve stupni 5 (špatný), nebylo uzavření této smlouvy 

akceptováno. Po následně proběhlých jednáních zástupců ŘSD a zástupců vedení města bylo 

dohodnuto, že uvedený úsek bude rozdělen na dvě části, kdy jedna bude zahrnovat část od okružní 

křižovatky ulic Jateční, nábř. PFB a Palackého po křižovatku ul. Palackého s ul. Komenského a úsek 

tvořící most Míru. ŘSD připravilo návrhy smluv, kdy součástí budoucí darovací smlouvy na převod 

úseku silnice s mostem je závazek ŘSD, že v době předložení darovací smlouvy bude stavební stav 

spodní stavby a nosné konstrukce mostu ve stupni III (dobrý), t.j. bude provedena rekonstrukce 

zejména nosné konstrukce a izolačního systému mostu a před převodem bude proveden mimořádné 

prohlídka mostu za účasti zástupce města.  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán k projednání bezúplatný převod dvou úseků silnice 

I/55 - ul. Palackého od okružní křižovatky s ul. Jateční a nábř. PFB po křižovatku s ul. 

Komenského a úseku s mostem Míru - z majetku ŘSD do majetku města z důvodu ztráty 

dopravního významu tohoto úseku silnice a navrženého zařazení předmětných úseků silnice do 

kategorie místní komunikace po vybudování stavby mimoúrovňového křížení v Předmostí.  

 

 


