
Pořadové číslo:  24/3.6.2. 

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 14.04.2022 

Návrh pro 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 4. 2022 

Zpravodaj:  Zácha Michal, člen Zastupitelstva města Přerova 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva o přeložkách účelových komunikací  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší své usnesení č. 580/15/3/2020 přijaté na 15. zasedání dne 19.10.2020. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o přeložkách účelových komunikací souvisejících s realizací 

stavby "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním 

městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova na 15. zasedání dne 19.10.2020 schválilo uzavření smlouvy o přeložkách 

účelových komunikací. K uzavření smlouvy nedošlo, neboť bylo řešeno odvolání proti územnímu 

rozhodnutí na stavbu, které bylo ve smlouvě citováno. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku doporučuje zrušit původní usnesení Zastupitelstva města Přerova a schválit 

uzavření smlouvy o přeložkách účelových komunikací v předkládaném znění. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na 82. schůzi dne 7.4.2022 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova zrušit své 

usnesení přijaté na 15. zasedání dne 19.10.2020 (dle bodu 1. návrhu usnesení) a schválit uzavření 

smlouvy o přeložkách účelových komunikací (dle bodu 2. návrhu usnesení). 

 



Důvodová zpráva: 

Při realizaci stavby "D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov", jejímž investorem je Ředitelství silnic a 

dálnice ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen ŘSD) bude 

dlouhodobě znemožněno užívání částí účelových komunikace v k.ú. Dluhonice, Přerov, Předmostí a 

Lověšice u Přerova. ŘSD v rámci realizace výše uvedené stavby na vlastní náklady provede přeložky 

těchto komunikací a tyto budou po dokončení předány statutárnímu městu Přerov. V případě, že 

přeložky budou realizovány na pozemcích, které nejsou v majetku statutárního města Přerova ŘSD se 

zavazuje tyto pozemky majetkoprávně vypořádat a následně převést do majetku statutárního města 

Přerova. Jedná se o tyto stavební objekty SO 146 – Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích, SO 

149 – Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren, SO 153 – Souběžná polní cesta podél silnice 

I/55 vpravo a SO 154 – Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420. 

  

Zastupitelstvo města Přerova na 15. zasedání dne 19.10.2020 schválilo uzavření smlouvy o přeložkách 

účelových komunikací v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravoprojekt 

Brno a.s. v 10/2015 a schválenou v rámci územního řízení a územním rozhodnutím čj. SÚ – 

3229/2005-Kl. ze dne 3.3.2006, vydaným Městským úřadem Přerov, které nabylo právní moci dne 

12.8.2006 a územním rozhodnutím čj. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019, vydaným 

Magistrátem města Olomouc, které nabylo právní moci dne 23.6.2020 a stanoviskem Magistrátu města 

Přerova ze dne 4.3.2016 čj. MMPr/013707/2016.  

K uzavření smlouvy nedošlo, neboť v mezičase byly řešeny námitky proti vydanému územnímu 

rozhodnutí čj. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019 vydanému Magistrátem města 

Olomouce. 

  

Nyní ŘDS zaslalo nový návrh smlouvy o přeložkách účelových komunikací s tím, že námitky byly 

vypořádány a územní rozhodnutí čj. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019, vydané 

Magistrátem města Olomouc, nabylo právní moci dne 30.4.2021. Rozsah přeložek je shodný s 

původně schválenou smlouvou, tj. v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností 

Dopravoprojekt Brno a.s. v 10/2015, územním rozhodnutím čj. SÚ – 3229/2005-Kl. ze dne 3.3.2006, 

vydaným Městským úřadem Přerov, které nabylo právní moci dne 12.8.2006 a s územním 

rozhodnutím čj. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem ze dne 19.11.2019, vydaným Magistrátem města 

Olomouc, které nabylo právní moci dne 30.4.2021. Změna textu smlouvy se týká pouze data nabytí 

právní moci územního rozhodnutí. 

  

Protože Zastupitelstvo města Přerova na 15. zasedání dne 19.10.2020 schválilo uzavření smlouvy o 

přeložkách účelových komunikací ve znění dle přílohy, je předkládán v bodě 1. návrh na zrušení 

tohoto usnesení a v bodě 2. návrh na schválení uzavření smlouvy o přeložkách účelových komunikací 

v novém znění. 

  

Jedná se o tyto přeložky účelových komunikací: 

  

SO 146 – Přeložka účelové komunikace v Dluhonicích 

Z důvodu výstavby dálnice D1 a s ní související retenční nádrže č.13 v km 83,78 (SO343), dojde k 

vybudování objektu SO 146 a na něj navazující SO 164, který bude sloužit jako příjezd k této retenční 

nádrži a dále přístupu do místní části obce Dluhonice SO 146 (obsluha komplexu stávajících garáží). 

Komunikace je navržena ve 2 kategoriích. U příjezdové a obslužné komunikace v km 0,185 – km 

0,206 je dodržena minimální šířka komunikace 4,0m (navazující komunikace slouží jako příjezd k 

retenční nádrži, dle předpisu ŘSD „Výkresy opakovaných řešení R33 sjezdy k DUN“ požadovaná 

šířka zpevnění min. 4,0 m). Místní komunikace od km 0,206 – KÚ slouží jako příjezdová komunikace 

ke garážím. Celková délka komunikace je 100,621 m. 

  

SO 149 – Přístupová cesta za areálem Přerovských strojíren 

Stavba SO103 MÚK Přerov-západ km 81,721 si vyžádá zrušení části zahrádkářské kolonie jižně od 

SO 115 - Přeložka silnice II/434 (Tovačov - Přerov) km 82,171 a přerušení stávajících polních cest v 

prostoru křižovatky. Nově navržená přístupová cesta podél větve 103-V3 Brno – Přerov propojí 



přerušené cesty, tím bude umožněn přístup na pozemky ležící v prostoru mezi areálem Přerovských 

strojíren, silnicí II/434 a dálnicí. Nově navržená přístupová cesta SO149 navazuje v km 0,000 na 

stávající nezpevněnou cestu od Přerovských strojíren. Je vedená do souběhu s větví 103-V3 Brno - 

Přerov severním směrem k parcele č.6210/1. Konec úpravy je v km 0,077.416 u sjezdu na parcelu 

č.6210/1. Přístupová cesta SO 149 má charakter účelové komunikace. Celková délka trasy činí    

77,416 m. 

  

SO 153 – Souběžná polní cesta podél silnice I/55 vpravo 

V rámci výstavby SO 104 MÚK Přerov – sever a SO 116 Přeložka silnice I/55 v Přerově – Předmostí 

budou dotčeny polní cesty v k.ú. Přerov a Předmostí, které slouží k přístupu na zemědělsky 

obhospodařované pozemky a do zahrádkářské kolonie. SO 153 umožní přístup na pozemky, které 

zůstanou po výstavbě D1 0136. Nově navržená polní cesta SO 153 začíná v křižovatce nezpevněných 

polních cest v zahrádkářské kolonii. Trasa je vedena v souběhu se zemním tělesem výhledové stavby 

„I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“, s navazujícím objektem SO 116 Přeložka silnice I/55 v Přerově 

– Předmostí a větvemi MÚK Přerov-sever V2 a V7. V km 0,659.225 navazuje SO 153 na stávající 

nezpevněnou polní cestu, vedenou podél zahrádkářské kolonie k zemědělským pozemkům ve směru 

na Dluhonice. V km 0,064.50 – 0,111.50 je navržena gabionová zeď vyrovnávající výškový rozdíl 

mezi polní cestou SO 153 a tělesem komunikace SO 116. Polní cesta SO 153 má charakter účelové 

komunikace, Do km 0,115.00 je pravá polovina komunikace rozšířena o 1m. Celková délka trasy činí 

659,225m. Součástí polní cesty je i propustek v km 0,019.354 a asfaltová plocha na začátku úpravy. 

  

SO 154 – Souběžná polní cesta vlevo km 79,200 – 79,420 

Nově navržená polní cesta SO 154 umožní propojení polních cest na straně východně od D1 s polními 

cestami západně od D1 a jižně od železniční trati, převedením polní cesty SO 154 pod mostem SO 207 

- Most přes žel.trať Brno - Přerov v km 79,444. Polní cesta SO 154 navazuje v km 0,000 na stávající 

nezpevněnou polní cestu a je vedená v souběhu s D1 severním směrem k železniční trati. Podejde v 

souběhu s železnicí na stranu východně od D1 a naváže v km 0,326.291 na stávající nezpevněnou 

polní cestu ve směru k Lověšicím u Přerova. Polní cesta SO 154 má charakter účelové komunikace. 

Celková délka trasy činí 326,291 m. 

   

Zastupitelstvu města Přerova je předkládáno zrušení původního usnesení a schválení uzavření 

nové Smlouvy o přeložkách účelových komunikací v souvislosti s realizací stavby D1, stavba 

0136 Říkovice - Přerov, kterou jsou řešeny přeložky účelových komunikací, které v rámci 

uvedené stavby budou přemístěny a upraveny a to na náklady ŘSD.  

 

 


