
Petice korunována úspěchem 

 

Počátek letošního roku proběhl v Přerově ve znamení petice. Jak to všechno začalo? Přerovští 

zastupitelé řadu let usilují o co nejrychlejší vybudování chybějících dálničních úseků v našem 

regionu. Bohužel bezvýsledně. A tak se sešli na mimořádném zasedání zastupitelstva a  

schválili „Výzvu zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“, 

kterou následně peticí podpořilo 15.023 Přerovanů, ale i návštěvníků města. Tento zájem je 

jednoznačně důkazem, že dopravní situace je u nás bez přehánění opravdu vážná. Málem už i 

malé děti ví, že nám tady chybí  jak průtah, tak dálnice.  

Petice, kterou jsme v dubnu předali představitelům vlády, senátu, poslanecké sněmovny a 

ministerstva dopravy byla právě včera projednávána na veřejném slyšení v petičním výboru. 

V úvodu seznámil primátor města Ing. Jiří Lajtoch přítomné se situací v Přerově a jeho 

nejbližším okolí, poukázal zejména na průjezd obrovského množství kamionů a dalších 

těžkých vozidel městem. Chybějící dálnice tak znepříjemňuje život nejen lidem ve městě, ale i 

v okolních obcích. Primátor hovořil také o tom, že pro podporu získal i starosty z převážné 

většiny obcí Přerovska, Lipenska a Hranicka, i hejtmany Olomouckého a Zlínského kraje.  

K požadavkům přerovské petice se obšírně vyjádřil náměstek ministra dopravy Ing. Ivo 

Toman, MBA. Nejprve hovořil o finančních problémech, s nimiž se ministerstvo dopravy 

musí potýkat, o tom, jak napjatý je jejich rozpočet. Naděje svitla teprve tehdy, když vysvětlil, 

s jakým výsledkem byly projednány priority pro rok 2012. Uvedl, že  mezi 5 dopravními  

stavbami, které budou v příštím roce zahájeny, je i jeden z „našich“ úseků dálnice, tedy  z 

Přerova do Lipníka.  Tato část komunikace je formálně připravena, na realizaci je vyčleněno 

pro příští rok 600 milionů Kč. Po schválení rozpočtu ihned začne výběrové řízení na 

zhotovitele.  

Osud úseku Přerov - Říkovice je poněkud komplikovanější. Bezesporu je však příznivou 

zprávou, že v roce 2012 bude pokračovat příprava stavby. V rozpočtu je na ni připraveno 200 

milionů Kč. V dalších dvou letech by mělo dojít k vykoupení pozemků a získání stavebního 

povolení, takže výstavba poslední části dálnice D1 kolem Přerova by měla být zahájena v roce 

2014. Ředitel odboru pozemních komunikací a územního plánu Josef Kubovský doplnil, že i 

když se v rezortu dopravy stále hledají další možnosti úspor, budou postupovat tak, aby 

nemuselo dojít ke změně územního rozhodnutí.   

Ing. Pavel Gala z odboru rozvoje přerovského magistrátu upozornil na rizika , která by 

nastala, pokud nebude výstavba obou chybějících úseků dálnice na sebe navazovat. 

Chybějících 10 kilometrů kolem Přerova by znamenalo další neúměrné zahlcení města 

tranzitní dopravou. Ředitel Kubovský zopakoval, že se předpokládá zahájení stavby 

posledního úseku dálnice v roce 2014 s tím, že pokud by se podařilo v průběhu následujících 

dvou let navýšit rozpočet v oblasti dopravy, mohlo by dojít dokonce i k urychlení přípravy.  

Primátor přijal tyto poměrně optimistické informace sice s mírnou dávkou nadšení, ale 

realisticky podotkl, že doufá, že se opravdu podaří tyto záměry realizovat. Vždyť – jak 

doslova uvedl, že  „...město Přerov mnohokrát urgovalo urychlení výstavby dálnice u ministrů 

dopravy. Od ministra Peltráma jsme měli dokonce příslib zahájení výstavby úseku 0136 

v roce 2003. Termíny ale byly bohužel několikrát změněny....“ A pokračoval: „Opravdu 

spokojen budu teprve až se začne celý harmonogram opravdu naplňovat. Přesto děkuji za 

všechny informace, o kterých budu občany v Přerově a celém regionu střední Moravy 

informovat.“ 

Optimisticky vyzněla také závěrečná slova místopředsedkyně petičního výboru Ing. Hany 

Orgoníkové, která konstatovala, že petice občanů města Přerova byla úspěšná.  

 


