
Pořadové číslo:  41/5 

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 17.08.2018 

Návrh pro 41. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 8. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Stavební objekty SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v rámci stavby 

"I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - spolufinancování 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje záměr spolufinancování stavby silnice "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská", 

připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc. Jedná se o stavební objekty SO 121.2. 

Cyklostezka nová a SO 122.2 Chodníky nové v předpokládané výši 567.321,00 Kč bez DPH, 

předpokládaná realizace stavby 2019-2020. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Odbor koncepce a strategického rozvoje doporučuje schválit usnesení v navrženém znění. 

 

Odbor ekonomiky 

V případě schválení výše uvedeného záměru a na základě požadavku příslušného odboru bude, s 

ohledem na předpokládaný termín realizace akce, předmětná částka vyčleněna při zpracování návrhu 

rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc (dále jen ŘSD ČR) připravuje stavbu silnice I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská. Jedná se o stavbu okružní křižovatky s pěti rameny elipsovitého 

tvaru, která bude umístěna ve stávajícím prostoru křižovatky ulic Tržní, Polní a Dluhonské v Přerově.  

Okružní křižovatka je tvořena kruhovými oblouky o poloměru vnější R= 40 m a 20m, vnitřní R= 33,0 

a 13,0 m. Na okruhu je navržen 1 jízdní pruh šířky 7,00 m. Vnitřní prstenec je šířky 2,5m. Celková 



délka okružní křižovatky (včetně úpravy komunikací v ulicích Tržní a Polní) je 204,27 m. 

Napojení ul. Dluhonské (směrem na Dluhonice) je navrženo jako samostatné rameno s délkou úpravy 

56,9 m (po napojení na začátek úpravy komunikace v ulici Dluhonská v rámci povolené stavby 

"Modernizace místa křížení - mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“. Úprava ulice 

Dluhonské (směrem do centra) je navržena v délce 41,36 m. 

Areál Celního úřadu a MJM jsou připojeny dalším samostatným ramenem, společným pro oba tyto 

areály. 

V rámci stavby je navržen nový příjezd ke garážím za náhonem Strhanec. Pro toto napojení je nutné 

prodloužení zatrubnění náhonu Strhanec v dl. cca 37 m. 

Stávající chodníky jsou zachovány (byť v přeložené poloze). Podél celního skladu je až po stávající 

chodník v ulici Polní navržen nový chodník v šířce 2,0 m. Chodník navazuje na SO 122.1 a je napojen 

na stávající chodník na konci úpravy. Délka chodníku činí 118m. 

Po druhé straně (východně od vozovky v ulici Tržní a Polní, v rozsahu navrhované úpravy) je stávající 

chodník rozšířen na 4,0 m, aby byl umožněn i pohyb cyklistů. Jedná se o novou část stezky pro 

smíšený provoz chodců a cyklistů, která doplňuje SO 121.1 do požadované šířky 4,0 resp. 3,5m. 

Všechny chodníky a cyklostezky (popř. stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů) jsou navrženy 

dlážděné do pískového lože, s odvodněním řešeným příčným (popř. podélným) sklonem směrem k 

vozovce přilehlé komunikace a dále do uličních vpustí těchto komunikací (v ulici Polní je vlevo ve 

směru staničení navrženo odvodnění do zeleného pásu mezi chodníkem a vozovkou). 

  

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 15.5.2017 magistrátem města Přerova, odborem 

stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/063014/2017/Kl a nabylo právní moci 

16.6.2017.  

Od počátku projektování bylo městem Přerov požadováno pokračování cyklostezky vybudované v 

ulici Tržní a její pokračování v ulici Polní v rámci stavby MÚK s ČD Přerov-Předmostí a pokračování 

chodníku podél celního skladu ke garážím u areálu MJM.  

V rámci stavby jsou navrženy stavební objekty: 

SO 121.2 Cyklostezka nová 

SO 122.2 Chodníky nové 

Platná legislativa neumožňuje, aby ŘSD financovalo nové cyklostezky. Může financovat chodníky a 

cyklostezky pouze v místech, kde by rušilo ty stávající. Z uvedených důvodů ŘSD ČR, Správa 

Olomouc  

oslovilo Magistrát města Přerova dopisem (viz. kopie dopisu z 1.6.2018 v příloze) se žádostí o 

projednání závazku financování realizace SO 121.2 Cyklostezka nová a SO 122.2. Chodníky nové v 

orgánech statutárního města Přerova z rozpočtu města Přerova. 

Předpokládaná výše nákladů uvedených stavebních objektů (SO 121.2 a SO 122.2) financovaných 

městem Přerov činí 567.321,00 Kč bez DPH. 

  

Výše uvedený materiál byl projednán Radou města Přerova na její 97. schůzi dne 12.7.2018, č. 

usnesení 4017/97/6/2018 s tím, že Rada města Přerova po projednání podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit záměr spolufinancování stavby silnice "I/55 Přerov okružní křižovatka 

Dluhonská", připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závod Olomouc. 
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