
Pořadové číslo:  39/6 

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 10.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 
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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem, 1. etapa 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr navrženého uspořádání silniční sítě po realizaci akce Silnice I/55 Přerov – průtah 

centrem, 1. etapa a souvisejícího nabytí majetku dle situačního výkresu v příloze za předpokladu, že 

aktuální stav komunikací bude kvalitativně ve třídě 1 a 2. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Usnesení Rady města Přerova 

Danou problematikou se zabývala Rada města Přerova na své 90. schůzi konané dne 19. dubna 2018 a 

přijala následující usnesení č. 3737/90/5/2018 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 

průtahu centrem, 1. etapa: Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit záměr navrženého uspořádání silniční sítě po realizaci akce Silnice I/55 Přerov – 

průtah centrem, 1. etapa a souvisejícího nabytí majetku dle situačního výkresu v příloze za 

předpokladu, že aktuální stav komunikací bude kvalitativně ve třídě I. a II. 

 

Stanovisko Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu doporučuje přebírat komunikace vyšších tříd mezi místní 

komunikace jen v případě, že jejich aktuální technický stav bude kvalitativně nejvýše ve třídě 2.  

 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s připraveným zahájením stavby I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa (dále jen 

"průpich" požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) o svolání jednání s budoucími 

vlastníky komunikací, po nichž je vedena současná trasa silnice I/55, která má být přeložena do trasy 



"průpichu". Úvodní jednání se uskutečnilo 20.02.2018 za účasti zástupců ŘSD ČR (silnice I. třídy), 

Olomouckého kraje (silnice II. a III. tříd) a Statutárního města Přerova (MK), návazné další jednání již 

jen mezi Olomouckým krajem (dále jen OK) a statutárním městem Přerovem (dále jen SMPr) 

23.03.2018. 

Hlavním předmětem jednání byl návrh budoucího uspořádání silniční sítě a navazujících místních 

komunikací po dokončení stavby "průpichu", související se změnou tahu silnice I/55 – nové vedení v 

ulici Tovární (částečně v trase stávající silnice III/04721), určení nového zatřídění, příp. změny 

kategorie, stávajícího úseku silnice I/55 v ul. Komenského, tř. 17. listopadu, bří Hovůrkových, 9. 

května, Durychova a zklidněné ulice Husova (stávající část III/04721) a stanovení základního postupu 

řešení souvisejících převodů silničního majetku mezi jednotlivými vlastníky. 

Řešení budoucího uspořádání silniční sítě k předmětné stavbě navazuje na změny v silniční síti v 

Přerově a okolí, které byly již dříve projednávány a jsou v současné době řešeny v rámci staveb 

dálnice D1 (stavby 0136 a 0137) a stavby „Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“. Návrh 

uspořádání silniční sítě by měl současně zohlednit připravovanou stavbu přeložky silnice II/150 Přerov 

– jihozápadní obchvat a její předpokládaný vliv na vedení silnic II. třídy v Přerově. 

Na jednání byly účastníky jednání řešeny možnosti zatřídění jednotlivých komunikací na území města 

Přerova a bylo dohodnuto, že s ohledem na možné variantní řešení silniční sítě Ing. Brožková (ŘSD 

ČR, oddělení technické přípravy Morava) připraví schémata těchto možností, které budou podkladem 

pro další dvoustranné jednání města Přerova a Olomouckého kraje v této věci. Pro ŘSD ČR je řešení 

silniční sítě a smluvně zajištěné převody stávajícího úseku silnice I/55, nahrazovaného novým úsekem 

silnice, nezbytnou podmínkou pro zahájení stavby "průpichu" (viz příloha č. 1).  

Předmětem následného dvoustranného jednání mezi OK a SMPr bylo dohodnutí návrhu uspořádání 

silniční sítě k předložení na projednání v orgánech města a kraje. Po obsáhlé diskusi k jednotlivým 

možnostem uspořádání a jejich výhodách a nevýhodách z hlediska všech přítomných (koncepce 

uspořádání silniční sítě, návaznost a spojitost jednotlivých silničních tahů a jejich údržby) byl 

dohodnut společný návrh OK a SMPr a následné její předložení jako konečný návrh ke schválení 

orgánů města i kraje (viz příloha č. 1).  

Na základě dohody o výsledném řešení silniční sítě z výše uvedených jednání zaslalo ŘSD ČR, 

oddělení technické přípravy Morava "Záměr budoucích bezúplatných převodů stávajících úseků silnic 

I/55, II/434 a III/04721 do majetku statutárního města Přerova" s žádostí o projednání navrhovaných 

převodů v orgánech města (viz příloha Žádost a záměr ŘSD ČR + příloha č. 1 + příloha č. 2). 

Po schválení předloženého záměru budou zahájena jednání o podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí 

na převod komunikací ulici tř. 17. listopadu a části ulice Komenského (I/55) z vlastnictví státu (ŘSD 

ČR) do vlastnictví města (SMPr) a komunikací v ulici Husova (III/074721) a části komunikace 

Komenského (II/434) z vlastnictví kraje (OK) do vlastnictví města (SMPr). Celková délka takto 

převáděných komunikací do vlastnictví města bude 1 627 m (viz příloha č. 2). 

Detailní řešení podmínek převodu jednotlivých úseků silnic (stavebně-technický stav 

předávaných komunikací, majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných převáděnými úseky 

silnic apod.) podle předcházejícího odstavce bude předmětem dalších jednání a přípravy 

příslušných smluv o převodech silničního majetku (nutnou podmínkou pro změnu kategorie 

komunikace, resp. třídy silnice, je uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě o převodu 

vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci mezi stávajícím a budoucím vlastníkem). 

  

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu doporučuje přebírat komunikace vyšších tříd mezi 

místní komunikace jen v případě, že jejich aktuální technický stav bude kvalitativně nejvýše ve 

třídě 2. Klasifikačních stupňů je celkem 5 a slovně je lze popsat jako stav výborný (1), dobrý (2), 

vyhovující (3), nevyhovující (4) a havarijní (5). Hodnocení stavu pozemních komunikací je uvedeno v 

tabulce 7 Technického předpisu Ministerstva dopravy (TP 87), která je přiložena v příloze č. 3.  

 

 


