
Pořadové číslo:  37/3.3.3. 

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 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – úsek 

silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. 

Předmostí                                                                                                                                                                                

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod úseku stávající silnice I/55 v délce cca 0,773 km v Přerově-

Předmostí, od km cca 17,100 provozního staničení k 1.7.2015 v místě budoucí okružní 

křižovatky s přeložkou silnice II/150 ve směru od Rokytnice do km 17,873 v místě křížení 

stávající silnice I/55 s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí, jehož součástí budou 

m.j. stavební objekty SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory - Přerov a SO 201 Most na silnici 

I/55 přes D1 vybudované v rámci stavby D1 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou a bezúplatný 

převod pozemků zastavěných převáděným úsekem stavby silnice - části p.č. 528/20 a p.č. 

627/1 oba v k.ú. Předmostí z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

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

Přerova a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2018 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Koordinační skupina: 



Koordinační skupina projednala nabídku bezúplatného převod úseku silnice I/55  do majetku města na 

22. jednání dne 16.12.2016 s kladným stanoviskem, neboť po realizaci stavby „I/55 MÚK s ČD 

Přerov-Předmostí“ budou zařazeny do kategorie místních komunikací.   

 

Komise pro záměry: 

Komise pro záměry na 31. zasedání Komise pro záměry dne 21.6.2017 doporučila Radě města Přerova 

podat návrh Zastupitelstvu města Přerova - schválit záměr bezúplatného převodu předmětného úseku 

silnice I/55 do majetku města. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 74. schůzi dne 10.8.2017 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

záměr statutárního města Přerova - bezúplatný převod předmětného úseku silnice do majetku města.  

 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova na 31. zasedání dne 18.9.2017 schválilo záměr statutárního města 

Přerova - bezúplatný převod úseku silnice I/55 v rozsahu dle návrhu usnesení do majetku města. 

 

Důvodová zpráva: 

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. Předmětný 

úsek silnice I/55 od budoucí okružní křižovatky s přeložkou silnice II/150 (ve směru od Rokytnice) po 

její průsečík s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí ztratí význam silnice I. třídy a bude 

zařazen do kategorie místních komunikací. 

Pro vydání rozhodnutí ministerstva dopravy o vyřazení úseku silnice 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 žádost o sdělení, zda statutární město Přerov převezme uvedený úsek 

silnice do majetku.  

Jedná se o úsek silnice I/55, který se nachází na pozemcích – části p.č. 528/20, p.č. 627/1, p.č. 528/15 

a části p.č. 526/1 vše v k.ú. Předmostí, kdy pozemky p.č. 528/20 a p.č. 627/1 jsou v majetku ČR – 

Ředitelství silnic a dálnic ČR a pozemky p.č. 528/15 a p.č. 526/1 jsou v majetku statutárního města 

Přerova. Po realizaci stavby Dálnice D 1 budou pozemky ŘSD pod převáděným úsekem silnice 

převedeny do majetku města. 

Součástí převáděného úseku silnice I/55 budou nově vybudované stavební objekty v rámci stavby D 1 

0137 Přerov –Lipník nad Bečvou - SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory. Přerov a SO 201 Most na 

silnici I/55 přes D1.  

Zastupitelstvo města Přerova na 31. zasedání dne 18.9.2017 schválilo záměr statutárního města 

Přerova - bezúplatný převod předmětného úseku silnice do majetku města. Na základě tohoto 

rozhodnutí ŘSD vyhotovilo návrh budoucí darovací smlouvy, jejíž znění je předkládáno k projednání 

a schválení. Předmětem darovací smlouvy je úsek silnice I/55 a části pozemků pod tímto úsekem 

silnice, které jsou v současné době v majetku ČR-ŘSD. Přesný rozsah darovaných pozemků bude 

specifikován v darovací smlouvě dle skutečného zaměření a změn v katastru nemovitostí. Darovací 

smlouva bude uzavřena nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného 

správního úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z kategorie silnice I. třídy. 

  

Pro informaci odbor správy majetku uvádí, že Zastupitelstvo města Přerova na na 31. zasedání dne 

18.9.2017 schválilo i bezúplatný převod úseku silnice II/150 (cesta do Rokytnice), který bude přerušen 

stavbou dálnice D1 stavba 0137 a přeložen do nové trasy; tento převáděný úsek silnice bude ponechán 

pro obsluhu přilehlých pozemků dle územního plánu vymezených pro plochy výroby. Vlastník této 

silnice - Olomoucký kraj byl informován o schválení záměru bezúplatného nabytí úseku silnice II/150 

s dotazem na stanovení dalšího postupu. Dle předběžného sdělení není možno časově zkoordinovat 



převody obou úseků silnic, neboť převod úseku silnice II/150 z vlastnictví Olomouckého kraje, je 

vázán podmínkami financování stavebních úprav silnice II/150 Rokytnice-Předmostí z ROP Střední 

Morava, které byly realizovány v r. 2015. 

  

  

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

majetku ŘSD do majetku města z důvodu ztráty dopravního významu tohoto úseku silnice po 

dokončení stavby dálnice D1, stavba 0137 Přerov-Lipník a navrženého zařazení do kategorie 

místní komunikace.  

 

 


