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Radek 

Pospíšilík 

Dopravní problematika. Dotaz na T. Navrátila, zda se 

již seznámil s dopravní problematikou města, dotázal se, 

co nás čeká a jakou má pro Přerov vizi.  

Z: T. Navrátil 

T: 11. 12. 2018 

 

Zpráva o realizaci strategických dopravních staveb týkající se Přerova 

1. Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou (investor ŘSD ČR, Závod Brno) 
Stavba probíhá , zahájení v červenci 2015.Termín uvedení do provozu listopad 2019. Na 

území statutárního města Přerova jsou dokončeny mosty na kříženích silnic s dálnicí, přičemž 

krajské silnice přes mosty nad dálnicí (Přerov – Čekyně a Lýsky – Vinary) jsou již od soboty 

01.12.2018 uvedeny do provozu a státní silnice přes most nad dálnicí Přerov – Olomouc bude 

uveden do provozu po stanovení dopravního značení (vydává KÚOK opatřením obecné 

povahy), předpokládá se do konce února 2019. U mostu pro místní komunikaci Žernava se 

předpokládá dokončení do poloviny roku 2019, místní komunikace Popovice – Lýsky je v 

současné době v provozu (po stávajícím povrchu) s omezením rychlosti na 30 km/h. Hlavní 

trasa dálnice je již z větší části hotova včetně středové kanalizace, začaly se umisťovat 

protihlukové stěny a některá svodidla.  

2. Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov (investor ŘSD ČR, Závod Brno) 

Stavba v přípravě, od února 2017 probíhá záchranný archeologický průzkum. Děti Země 

podaly v prosinci 2017 na Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí MŽP, které 

potvrdilo výjimku ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V únoru 2018 

žaloba zamítnuta. V dubnu 2018 Nejvyšší správní soud obdržel kasační stížnost Dětí Země 

k přezkumu rozsudku krajského soudu. V květnu 2018 byla kasační stížnost zamítnuta. Děti 

Země následně „obvinily“ Magistrát města Přerova ze systémové podjatosti a řízením o 

změnu územního rozhodnutí na tuto stavbu byl pověřen Odbor stavební Magistrátu města 

Olomouce, který vyzval žadatele (ŘSD ČR) k doplnění žádosti a řízení přerušil do doby 

doplnění žádosti, nejdéle však do 31.05.2019. Změna územního rozhodnutí je z důvodu 

snížení nákladů spočívající mimojiné ve změně křižovatek z původního rozhodnutí. Výjimka 

ohledně procesu EIA od Evropské komise končí v listopadu 2021. 

3. Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí (investor ŘSD ČR, Správa Olomouc) 
Stavba probíhá, zahájení stavby v říjnu 2018. Jsou dokončeny některé přeložky inženýrských 

sítí, realizuje se sanace a konsolidace podloží na straně Předmostí. Dokončení celé stavby se 

předpokládá v únoru 2021. V současné době probíhají intenzivní jednání na stanovení 

objízdných tras po dobu stavby v ulici Polní. 

4. Silnice I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská (investor ŘSD ČR, Správa 

Olomouc) 
Přípravu této stavby převzalo s převodem silnice II/436 na I/55 ŘSD od Olomouckého kraje. 

Na tuto stavbu je vydáno územní rozhodnutí a zpracována projektová dokumentace pro 

stavební povolení, ve které se ještě dořešují některé technické detaily (napojení nových 

„dluhonských“ mostů, úpravy míst pro přecházení a úpravy dělících ostrůvků pro umožnění 

přecházení) a probíhají kroky k získání vztahu k dotčeným pozemkům. Realizace této stavby 

je podmínkou zprovoznění stavby MÚK s ČD Předmostí (zajištění obslužnosti pozemků a 

areálů na Polní ulici). 

5. Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa (investor ŘSD ČR, Správa Olomouc) 
Podle informací z ŘSD ČR proběhla v letošním roce veřejná zakázka na demolici 

vykoupených domů pro stavbu „průpichu“ a je předpoklad, že demolice proběhnou v příštím 

roce. V druhé polovině roku 2019 bude vyhlášena soutěž (veřejná zakázka) na dodavatele 

stavby. Realizace stavby se předpokládá v letech 2020 až 2022, přičemž první stavební 



sezónu by měly práce probíhat mimo silnice v bývalých areálech Juta a Heinik (bez potřeby 

stanovení objížděk) a napojení na stávající silniční síť (včetně úpravy silnice v ulici Tovární a 

jejích napojení na místní komunikace) se předpokládá po částečném a později úplném 

zprovoznění předcházející stavby MÚK Předmostí. 

6. Silnice II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka (investor Olomoucký kraj) 
Tato akce zahrnuje kromě novostavby propojení ulic Tovačovská – Gen. Štefánika přes 

„Mádrův“ podjezd (přeložka II/150, vč. změny napojení II/436 a přestavby průsečné 

křižovatky Gen. Štefánika – Durychova – Tovární na okružní) i napřímení ulice Tovačovská 

do stávajícího podjezdu pod tratí (přeložka II/434) a rekonstrukce (rozšíření) ulice Tovární 

(III/04721) v prodloužení „průpichu“ (původně průtah centrem, 1. etapa). 

V současné době je pro Olomoucký kraj vyhotovována dokumentace pro územní rozhodnutí o 

umístění stavby a úspěšně probíhají (i za účasti Statutárního města Přerova-dále SMPr) 

jednání o výkupech drážních pozemků. 

7. Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba (investor SŽDC, s. o., Stavební správa východ) 
Na tuto stavbu bylo 16.05.2018 vydáno Územní rozhodnutí č. 69/2018 o umístění stavby, 

v současné době probíhá výběr dodavatele stavby (probíhá vyhodnocení veřejné zakázky).  

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního 

spodku, budou zrušeny stávající železniční přejezdy a nahrazeny mimoúrovňovým silničním 

nadjezdem a lávkami pro pěší. Dále bude provedena rekonstrukce železničních mostů a 

propustků, bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení vč. 

osvětlení dopravny (výhybny) v Dluhonicích. Součástí je i rekonstrukce stávajícího 

železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem stavby je také rekonstrukce 

trakčního vedení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na téměř 3,2 mld. 

Kč bez DPH. Podle harmonogramu v zadávací dokumentaci má být stavba dokončena do 

konce roku 2021. 

Součástí stavby nejsou železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová - Přerov – Bohumín, 

protože centrální komise Ministerstva dopravy nevybrala z předložených 6 variant ani jednu 

variantu se zastávkami. Byla vybrána varianta s cyklopodjezdem, ale bez železničních 

zastávek. 

S touto akcí souvisí propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická (Předmostí), která bude 

realizována městem přes tubus cyklopodjezdu pod tratí, který je součástí 2. stavby, ale bude 

financován z rozpočtu SFDI a města (na podkladě žádosti o dotaci, SŽDC jej financovat 

nemůže). Na propojení cyklostezek je zadáno zpracování projektové dokumentace a jedná se 

o převodech pozemků. 

8. Dálnice D55, stavba 5502 Kokory – Přerov (investor ŘSD ČR, Správa Olomouc) 
Na tuto stavbu bylo 15.06.2016 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo 03.07.2017 právní 

moc. Územní rozhodnutí bylo napadené správní žalobou, kterou podala obec Rokytnice ke 

Krajskému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc. Krajský soud žalobě vyhověl – rozsudek č. j. 

65 A 66/2017-99. Proti rozsudku podalo ŘSD ČR kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu 

soudu v Brně. SMPr spolupracuje s investorem a je zváno na průběžná jednání. 

  

9. Místní komunikace propojení ulice Kopaniny a Lipnická – přes bývalé výstaviště 

(investor statutární město Přerov) 
Je zahájeno zpracování kompletní dokumentace pro povolení stavby. Komunikace má sloužit 

k alternativnímu zpřístupnění nákupní zóny na ulici Lipnická (odlehčení přetížené ul. Velké 

Dlážky) a navazujících rozvojových ploch. 

 

Příloha č. 2 - situace vybraných silničních dopravních staveb 


