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Věc:  Přerov, stavba Silnice I/55 Přerov – průtah, 1. etapa 
Záměr budoucích bezúplatných převodů stávajících úseků silnic I/55, II/434 a III/04721 do 
majetku Statutárního města Přerova 

 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR předkládá záměr o budoucích bezúplatných převodech dále 

specifikovaných úseků silnic I/55,a II/434 a III/04721 z majetku ČR – ŘSD ČR, resp. z majetku 
Olomouckého kraje, do majetku Statutárního města Přerova jako budoucích místních komunikací. 

 Navrhovaná změna vlastnických vztahů vychází z návrhu nového uspořádání silniční sítě po 
realizaci stavby „Silnice I/55 Přerov – průtah, 1. etapa“, která představuje jeden z úseků nového 
vedení tahu silnice I/55 na území města Přerova. Zpracovaný návrh budoucího uspořádání silniční 
sítě a navazujících místních komunikací vychází z posouzení dopravního významu dotčených 
komunikací v souladu s příslušnými ustaveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Návrh navazuje na již dříve řešené změny v silniční síti a 
síti místních komunikací v souvislosti s přípravou a realizací staveb dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice 
– Přerov a 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou) a stavby „Silnice I/55  MÚK s ČR Přerov – Předmostí“. 

Návrh současně zohledňuje Olomouckým krajem připravovanou stavbu „Silnice II/150 Přerov – 
jihozápadní obchvat, přeložka“ a její předpokládaný vliv na vedení silnic II. třídy v Přerově. V této 
stavbě jsou mj. zahrnuty stavební úpravy (rekonstrukce) navazujícího úseku stávající silnice III/04721 
v ulici Tovární, jejichž realizace je pro převedení tahu silnice I/55 do nové trasy nutným předpokladem, 
zajištujícím soulad stavebně-technického řešení tohoto úseku s dopravním významem nového vedení 
silnice I. třídy.  

Návrh budoucího řešení silniční sítě byl představen a projednáván se zástupci dotčených 
vlastníků, resp. úřadů (Magistrát města Přerova a Krajský úřad Olomouckého kraje) dne 20. února 
2018 a 23. března 2018 (dvoustranné jednání Magistrátu města Přerova a Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství). 

 

Účelem předkládaného záměru je především posouzení navrženého uspořádání silniční 
sítě a navazujících místních komunikací, se kterým souvisí převody vlastnictví silničního 
majetku mezi dotčenými vlastníky komunikací. 

Detailní řešení podmínek převodu jednotlivých úseků silnic (stavebně-technický stav 
předávaných komunikací, majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných převáděnými úseky silnic 
apod.) bude předmětem dalších jednání a přípravy příslušných smluv o převodech silničního majetku. 

Vlastní provedení změn v silniční síti podléhá rozhodnutí příslušného správního úřadu (§3 a §40 
zákona). Nutnou podmínkou pro změnu kategorie komunikace, resp. třídy silnice, je podle odst. 3 § 3 
zákona uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené 
pozemní komunikaci mezi stávajícím a budoucím vlastníkem. 

 
 

A. Návrh změn kategorií dotčených komunikací a uspořádání silniční sítě 
 

Kategorie pozemních komunikací podle §2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jsou definovány §4 až 7 zákona. 

Podle výše uvedených ustanovení, s ohledem na dodržení základních principů tvorby a 
návaznosti silniční sítě, tj. se zabezpečením spojitosti průběhu jednotlivých tahů silnic, jejich 
číslování a účelného uspořádání, bylo pro připravované stavby dálnice D1 a silnice I/55 zpracováno 
schéma nového uspořádání dotčených silnic, ze kterého vychází i detailní řešení pro stavbu „Silnice 
I/55 Přerov – průtah, 1. etapa“. V návaznosti na změnu tahu stávající silnice I/55, kterou představuje 
realizace předmětné stavby a provedení rekonstrukce navazujícího úseku silnice III/04721 v ulici 
Tovární, je v návrhu z hlediska změny rozsahu místních komunikací ve vlastnictví Statutárního 
města Přerova obsaženo: 

� do kategorie místních komunikací bude převeden úsek stávající silnice II/434 v ulici 
Komenského, a to od křižovatky s novým úsekem silnice I/55 po křižovatku se stávající silnicí 
I/55 v ulici Palackého 

� do kategorie místních komunikací bude převeden úsek stávající silnice I/55 v ul. 
Komenského a tř. 17. listopadu, a to od křižovatky se silnicí II/434 (ul. Komenského x 
Palackého) po okružní křižovatku se silnicemi II/434 a II/150  



� do kategorie místních komunikací bude převeden úsek stávající silnice III/04721 v ul. 
Husově. 

Navržené řešení umožní vedení silnic II. třídy v trase stávající silnice I/55 v ul. Bří. Hovůrkových, 
9. května a Durychova a dále v trase připravované přeložky silnice II/150, tj. vymístění silnic I. a II. 
třídy z centra města. 

 

 
B. Vymezení úseků stávajících silnic navržených k převedení do majetku Statutárního města 

Přerova jako místních komunikací 
 
1. Úsek stávající silnice II/434 v délce 0,314 km (ul. Komenského), km 21,284 – 21,598 

provozního staničení k 1.7.2017, začíná v křižovatce ulic Velká Dlážka, Kojetínská a Komenského 
(uzlový bod 2513A034), tj. v křižovatce s budoucím tahem silnice I/55 – prostor křižovatky bude 
v rámci stavby „Silnice I/55 Přerov – průtah, 1. stavba“, stavebně upraven, a končí v místě zaústění 
do stávající silnice I/55 v křižovatce ulic Palackého a Komenského (uzlový bod 2513A005).  

Podle aktuálního stavu katastru nemovitostí se převáděný úsek silnice II/434 nachází v k.ú. Přerov 
na pozemcích: 

p. č. 7289/55 vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 4968 (část) vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 4967/1 (část) vlastník ČR-ÚZSVM 

 

Rozsah převáděných pozemků bude dále upřesněn v následných smlouvách o převodu silničního 
majetku mezi Olomouckým krajem a Statutárním městem Přerov. 

 

2. Úsek stávající silnice I/55 v délce 0,940 km (ul. Komenského a tř. 17. listopadu), km 20,040 – 
21,598 provozního staničení k 1.7.2017, začíná v křižovatce ulic Komenského a Palackého, tj. 
v křižovatce stávající silnice I/55 a II/434 (uzlový bod 2513A005) a končí v okružní křižovatce se 
silnicemi II/434 a II/150 (uzlový bod 2513A006.01) Okružní křižovatka bude součástí silnic II. třídy 
jako komunikací vyšší kategorie. Na úseku se nachází mostní objekt evid. č. 55-011 – vstup do 
krytu CO (původně podchod pro pěší). 

Podle aktuálního stavu katastru nemovitostí se převáděný úsek silnice I/55 nachází v k. ú. Přerov 
na pozemcích: 

p. č. 4967/1 (část) vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 4968 (část)  vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 4969/2 vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 4969/3 vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2167/2 vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2883/98  vlastník ČR-ŘSD ČR 

p. č. 2883/109 vlastník ČR-ŘSD ČR 

p. č. 2883/113 vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2883/116 vlastník ČR-ÚZSVM 

p. č. 2883/22 (část) vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2883/27 (část) vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2883/25 (část) vlastník Statutární město Přerov 

p. č. 2883/194 vlastník Statutární město Přerov 

 

Rozsah převáděných pozemků bude dále upřesněn v následných smlouvách o převodu silničního 
majetku mezi ČR-ŘSD ČR a Statutárním městem Přerov. 

 

3. Úsek stávající silnice III/04721 v délce 0,373 km (ul. Husova), km 0,000 – 0,373 provozního 
staničení k 1. 7. 2017, začíná v křižovatce se silnicí II/436, tj. v křižovatce ulic Kojetínská a Husova 



 
 

(uzlový bod 2513A033) a končí v prostoru autobusového nádraží v místě uslepení před stavbou 
budoucí silnice I/55.   

Podle aktuálního stavu katastru nemovitostí se převáděný úsek silnice I/55 nachází v k. ú. Přerov 
na pozemku p. č. 4964/4 ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

 

 Popis převáděných úseků odpovídá aktuálnímu stavu silniční sítě k datu zpracování tohoto 
záměru. Ve smluvních dokumentech budou v definici převáděných úseků dále zapracovány změny 
v silniční síti, které jsou nyní v řešení – převod tahu silnice I/55 do ulic Tržní, Polní, Velké Novosady a 
připravované převedení úseku silnice I/55 v ul. Palackého do kategorie místních komunikací.  

 

 

Zpracoval: 
ŘSD ČR 
GŘ úsek výstavby 
Odbor koncepce a technické přípravy 
oddělení technické přípravy Morava 
 
V Brně, dne 3. dubna 2018 
 
 
 
Přílohy: 
1. Celková situace návrhu uspořádání silniční sítě  
2. Situace s vyznačením převáděných úseků sil. I/55, II/434 a III/04721 
3. Záznamy z jednání 20. 2. 2018 a 23. 3. 2018 (bez grafických příloh)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


