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Vážený pan
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779 11  Olomouc

Vážený pane hejtmane,

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o součinnost pro obnovení jednání a schválení 
investičního záměru stavby silnice „I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa“. Jedná se o takzvaný 
průpich městem Přerovem.

Na podkladě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic  a Ministerstvem dopravy pokračuje  
příprava Dálnice D1 (stavby 0136, 0137). Bohužel příprava výše uvedené stavby byla 
přerušena. Statutární město Přerov má připraven návrh Memoranda o vzájemné spolupráci 
a podpoře při vybudování přeložky „silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa“ v 
období let 2012-2014 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, statutárním městem Přerovem a 
Olomouckým krajem. Jsem přesvědčen, že uzavření memoranda společně s finanční 
spoluprací, vrátí stavbu průpichu opět do státních investic a příprava bude obnovena. 

Velmi si vážím solidarity Olomouckého kraje, která se již projevila při výstavbě 
Mostu Legií, i v přípravě okružní křižovatky ulic Polní a Dluhonská. Tyto stavby leží na 
takzvaném severojižním propojení a jsou součástí celé přeložky silnice I/55 – průtah městem. 
Toto propojení nemá význam pouze pro vlastní město, ale je velmi významné pro celý region 
Střední Moravy. Navíc je zřejmé, že po realizaci dálnice bude snaha uvedené stavby přenést 
do kategorie krajských komunikací.

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. 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. O jeho přípravě jsem informoval i 
ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše, který 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.   



Vážený pane hejtmane, jsem přesvědčen, že navrhovaný model přípravy a 
spolufinancování bude pro Ředitelství silnic a dálnic, a potažmo i pro Ministerstvo dopravy, 
dosti silným argumentem k tomu, aby se znovu a urychleně zabývalo uvedenou stavbou. 
Předem děkuji za Váš zájem a věřím, že se i díky Vašemu přispění podaří vrátit stavbu 
průpichu do státních investic.

S pozdravem

                                                                                                 Ing. Jiří Lajtoch
                                                                                                      primátor

Na vědomí: Rada Olomouckého kraje




