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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální ředitel David Čermák
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4

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

Vážený pane generální řediteli,

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 řediteli, chápu, že na dostavbu kvalitní silniční sítě chybí finanční
prostředky, ale na základě našeho osobního jednání 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 Vaše 
organizace by zajistila věci týkající se již vlastní realizace stavby. Pochopitelně, že postup i
konkrétní finanční částky by musely schválit orgány města Přerova a Olomouckého kraje.

Na podkladě 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 ve výši 65 milionů Kč. 

Zásadní dopravní problémy v Přerově jsou pravidelně na programu jednání orgánů 
města. Právě na schůzi Rady města Přerova konané dne 22. srpna 2012 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 zasíláme 
v příloze. Zároveň radní našeho města deklarovali zájem dále vést jednání s Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR a Olomouckým krajem v duchu tohoto memoranda. Rád bych Vás 
informoval, že dne 23. srpna 2012 jsem spolu s náměstkem statutárního města Přerova Mgr. 
Josefem Kulíškem jednal v této záležitosti také s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem. 
Informovali jsme pana ministra o našich problémech a našem eminentním zájmu na 



urychleném řešení situace, požádali jsme ho o navrácení stavby průpichu do státních investic.
Pan ministr s navrhovaným postupem souhlasí za podmínky, že bude realizována stavba 0137 
z Přerova do Lipníka a výstavba posledního úseku dálnice (stavba 0136) nebude ihned 
navazovat.    

Vzhledem k tomu, že urychlená realizace je důležitá pro celý region, jednal jsem dne 
24. srpna 2012 v této záležitosti také s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Martinem 
Tesaříkem. Rada Olomouckého kraje se bude návrhem memoranda zabývat na své schůzi 
konané 28. srpna 2012. 

Vážený pane řediteli, zdvořile žádám také Vás o přehodnocení přístupu ŘSD 
k uvedené věci. Hledejme řešení, za jakých podmínek je reálné stavbu tzv. průpichu 
v dohledné době provést. V příloze dopisu Vám zasílám již zmiňovaný  návrh memoranda, 
které by mohlo být v uvedené věci uzavřeno. Zdvořile žádám o vyjádření k navrhovanému 
memorandu, případně jeho doplnění, úpravu uvedených financí. Při jejich stanovení 
vycházíme z posledního investičního záměru, které zajišťovalo ŘSD. Údaje, které nebylo
možno v záměru přesně vyhledat, jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem (např. projektová 
dokumentace pro stavební  povolení 2,5 mil. Kč). 

Předem děkuji za brzkou odpověď, zda navrhovaný postup by dokázal vrátit stavbu 
průpichu do státních investic. Věřím, že díky společnému úsilí se nám to podaří.

S pozdravem

                                                                                                 Ing. Jiří Lajtoch
                                                                                                      primátor



Příloha: Návrh memoranda




