MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 4. 2017

Bod programu:
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Předkládá:

Ing. Robert Selzer

Okruh zpracovatelů:

Odbor rozvoje města

Zpracoval:

Ing. arch. Marek Kuchta
Ing. Pavla Hynčicová

Název bodu:

Severovýchodní obchvat - součinnost při přípravě a realizaci

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. stanovuje
že akce „ Hranice - Severovýchodní obchvat“ je prioritní dopravní stavbou pro
Hranice
T: 22. 06. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta

město

2. schvaluje/neschvaluje
přípravu akce „Hranice - Severovýchodní obchvat“ spočívající v zajištění projektové
dokumentace pro územní řízení, inženýrské činnosti, územního rozhodnutí a vypořádání
majetkoprávních vztahů, dle důvodové zprávy
T: 22. 06. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta

3. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti na Olomoucký kraj s tím, aby přípravu a realizaci akce „Hranice Severovýchodní obchvat“ jako silnice II. třídy zajistil Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy
T: 22. 06. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta
4. pověřuje
starostu města k podání žádosti na Olomoucký kraj na přípravu a realizaci akce „HraniceSeverovýchodní obchvat“, dle důvodové zprávy
T: 22. 06. 2017
O: Ing. arch. M. Kuchta

Důvodová zpráva:
Odbor rozvoje města zajišťuje úvodní fázi přípravy výstavby Severovýchodního obchvatu
Hranic. Finanční prostředky na ni byly schváleny Zastupitelstvem města Hranic v roce 2016.
Aktuálně se zpracovává technicko-ekonomická studie „Hranice – Severovýchodní obchvat“ a
územní studie „Hranice – Severovýchodní obchvat“. Územní studie slouží pro potřeby
územního plánování a je podkladem pro „Změnu č. 1 Územního plánu Hranic“. Technickoekonomická studie řeší Severovýchodní obchvat podrobněji než územní studie mj. po
stránce technické, ekonomické nebo vlivu na ŽP a slouží jako podklad pro projektovou
dokumentaci.
V současné době je dokončen koncept územní studie a technicko-ekonomické studie. Oba
dokumenty jsou vzájemně propojeny jak v technickém řešení, tak v časové návaznosti
projednání dokumentů. Oba dokumenty jsou vyhotoveny ve variantním řešení, v souladu se
zadáním akce a budou rozeslány k projednání dotčeným orgánům. Odbor rozvoje města s
projektantem předjednal trasování obchvatu s Krajským úřadem Olomouckého kraje –
odborem dopravy a místního hospodářství, ŘSD Brno, SŽDC Olomouc, ČEZ Distribuce a
SSOK, jednotlivé připomínky byly zapracovány do konceptů. Obě studie budou dokončeny a
jejich výstupy předány 31. 5. 2017.
Z projednání Severovýchodního obchvatu vyplynul jednoznačný požadavek Krajského
úřadu – odboru dopravy a místního hospodářství: aby stavbu mohl financovat
Olomoucký kraj za podpory dotačních prostředků, musí mít obchvat charakter silnice
II. třídy a musí být veden v nejméně nákladné trase. (Tato trasa je v příloze č. 2
zvýrazněna a označena „1.1“.)
Aby mohl Olomoucký kraj stavbu realizovat, musí být chválena krajskými orgány.
Město Hranice proto musí požádat Olomoucký kraj o zařazení Severovýchodního
obchvatu Hranic mezi stavby připravované a realizované Olomouckým krajem.
Předpokládané rozdělení činností mezi město Hranice a Olomoucký kraje:
1. Zajištění technicko-ekonomické studie: město Hranice.
2. Zajištění dokumentace pro územní řízení (DUR), inženýrské činnosti včetně územního
rozhodnutí: město Hranice.
3. Zajištění majetkoprávních vztahů: město Hranice.
4. Zajištění dokumentace pro stavební povolení včetně stavebního povolení: Olomoucký
kraj.
5. Zajištění dokumentace pro provedení stavby: Olomoucký kraj.
6. Zajištění realizace stavby Severovýchodního obchvatu, včetně zajištění financování:
Olomoucký kraj.
Severovýchodní obchvat je pro město Hranice strategickou dopravní stavbou. Zajistí
frekventované propojení nadregionálních komunikací I/47 a II/440, které je v současnosti
možné pouze skrze obytné části města. Severovýchodní obchvat zásadním způsobem sníží
dopravní zatížení vnitřní části města. Současně bude efektivně využit k obsluze
průmyslových areálů na severovýchodě města, které jsou dnes obsluhovány rovněž skrze
obytné čtvrti města. Tuto informaci by mělo zastupitelstvo města jednoznačně deklarovat
směrem k orgánům veřejné správy.
Zastupitelstvu města Hranic se předkládá ke schválení další příprava akce a to zajištění
dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti a zajištění majetkoprávních
vztahů ke stavbě obchvatu.
Předpokládané náklady na pořízení dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské
činnosti se předběžně odhadují na 5 miliónů Kč (včetně DPH) a související průzkumy na 1,5
mil. Kč (včetně DPH). Výše předpokládaných nákladů na pořízení dokumentace bude
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upřesněna po odevzdání technicko-ekonomické studie v červnu 2017. Na červnové zasedání
zastupitelstva města bude ke schválení předložen návrh na vyčlenění finančních prostředků
na zajištění dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti a souvisejících
průzkumů.
Zastupitelstvu města Hranic se předkládá ke schválení podání žádosti na Olomoucký kraj na
zajištění přípravy a realizace Severovýchodního obchvatu, která spočívá v zajištění
dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění stavebního povolení, zajištění
dokumentace pro provedení stavby, realizaci stavby a finančního zajištění stavby.
Severovýchodní obchvat, jako silnice II. třídy bude ve vlastnictví Olomouckého kraje. K
podání schválené žádosti na Olomoucký kraj na přípravu a realizaci akce „Hranice –
Severovýchodní obchvat“ zastupitelstvo města pověřuje starostu města.
Předpokládaný postup jednotlivých kroků směřující k pokračování přípravy a realizace
Severovýchodního obchvatu tak, aby nedocházelo ke zpoždění přípravy stavby, v návaznosti
na termíny zasedání Rady Olomouckého kraje a Zastupitelstva Olomouckého kraje je
následující:







Schválení přípravy Severovýchodního obchvatu v zastupitelstvu města Hranic: 27. 4.
2017.
Podání žádosti Města Hranic Radě Olomouckého kraje ve věci přípravy a realizace
Severovýchodního obchvatu (žádost z pověření zastupitelstva města podá starosta
města): do 15. 5. 2017.
Projednání v Radě Olomouckého kraje: 29. 5. 2017.
Projednání v Zastupitelstvu Olomouckého kraje: 19. 6. 2017.
Schválení finančních prostředků na zajištění DUR v Zastupitelstvu města Hranic: 22. 6.
2017.
Další kroky přípravy dle harmonogramu, který je přílohou č.1 této důvodové zprávy.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Dagmar Chmelařová

19. 4. 2017

Přílohy:
č.1 Harmonogram pdf
č.2 situační plán pdf
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Výsledek
připomínky zapracovány
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