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Žádost k obnovení jednání a schválení investičního záměru stavby silnice „ I/55 Přerov-
průtah centrem, 1.etapa“ tzv. (průpich)

Vážený pane ministře,

situace na státní silniční síti ve městě Přerově je neudržitelná. Jakákoliv i sebemenší 
oprava na silniční síti se projeví nekonečnými frontami na zbývajících komunikacích a 
katastrofálními problémy na křižovatkách. Na podkladě spousty jednání  a dopisů město vždy 
argumentovalo, že je nutné realizovat jak dálniční obchvat, tak i stavby na tzv. průtahu 
městem, jehož součástí je v nadpisu jmenovaná stavba. Město zaplatilo a zajistilo vydání 
územního rozhodnutí, v této chvíli existuje usnesení zastupitelstva o záměru spolufinancování 
této stavby ve výši 25 264 000 Kč. Uvedená stavba zlepší stávající nevyhovující dopravní 
situaci v centru města a určitě pomůže i výstavbě dálnice D1 - stavba 0136, protože po 
dostavbě úseku 0137 bude souvislý úsek dálnice přerušen městem Přerovem a veškerá 
dálniční zátěž se přesune na dnes již nevyhovující silniční síť.

Vážený pane ministře, chápu, že na dostavbu kvalitní silniční sítě chybí finanční
prostředky, ale jsem přesvědčen, že k zařazení stavby průpichu do státních investic by 
pomohlo i spolufinancování Olomouckým krajem. Jsme připraveni zajistit dokumentaci pro 
stavební povolení a stavební povolení. Věřím, že Olomoucký kraj by zafinancoval a provedl 
výkupy dotčených nemovitostí a pozemků a Ředitelství silnic a dálnic by zajistilo věci 
týkající se již vlastní realizace stavby. Pochopitelně, že postup i konkrétní finanční částky by 
musely schválit orgány města Přerova a Olomouckého kraje.

S představiteli ŘSD rovněž komunikujeme. Ze zatím posledního zpracovaného 
investičního záměru, který zajistilo ŘSD-Správa Olomouc vyplývá, že stavební náklady jsou 
ve  výši 174 364 848,- Kč, vč. DPH, a přípravné práce s dokumentací a výkupem pozemků a 
objektů dosáhnou výše  okolo 65 milionů Kč. 

Zásadní dopravní problémy v Přerově jsou pravidelně na programu jednání orgánů 
města. Právě na včerejší schůzi Rady města Přerova byl projednán návrh Memoranda o 
vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah 
centrem, 1.etapa“ v období let 2012-2014, který Vám dnes předáváme. Zároveň radní 
našeho města deklarovali zájem dále vést jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a 
Olomouckým krajem v duchu tohoto memoranda. Návrh memoranda bude zaslán k vyjádření 
a upřesnění také generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic ČR Davidu Čermákovi.



Vážený pane ministře, zdvořile Vás žádám o podporu při hledání reálných řešení, 
jejichž cílem bude stavbu tzv. průpichu v dohledné době opravdu provést. Předem děkuji za 
Váš zájem a věřím, že se díky Vašemu přispění podaří vrátit stavbu průpichu do státních 
investic.

S pozdravem

                                                                                                 Ing. Jiří Lajtoch
                                                                                                      primátor




