
Petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petici obdrží dotčené orgány dle rozdělovníku

Petice na podporu „Výzvy zastupitelů města Přerova k 
vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“.

Velmi důrazně žádáme o Váš zásah pro zajištění koordinace a sladění oficiálních a 
hlavně konečných termínů staveb:

- dálnice D1 (stavba 0136 Přerov – Říkovice a stavba 0137 Přerov – Lipník nad 
Bečvou)

- přeložka silnice I/55 - průtah městem

My, obyvatelé statutárního města Přerova podáváme tuto petici z důvodu vážnosti celé 
situace, kdy neřešená dopravní situace na státní silniční síti ochromuje život ve městě! 
Kvůli dopravním zácpám máme problémy se dostat do zaměstnání, škol, k lékařům, 
komplikují nám náš běžný každodenní život. Dopravní kolony drasticky zvyšují podíl 
zdravotně závadných škodlivin a emisí v ovzduší města. V důsledku neustále se 
zvyšujícího stupně automobilizace je dopravní situace bez urychlené realizace 
uvedených staveb neúnosná!
Je čas přejít od plánů a slibů ke konkrétní výstavbě!
Zabraňte dopravní apokalypse ve městě Přerově a urychlete výstavbu páteřní dopravní 
sítě tak, aby byly obě stavby zahájeny do konce roku 2015!

Zdůvodnění :

Pro statutární město Přerov je velmi důležitý jak průtah, tak i stavba dálnice D1-zvláště stavba 
0136 Říkovice-Přerov. Dálniční obchvat odvede tranzitní dopravu hlavně kamionovou a 
průtah rychle převede vnitřní, cílovou a zdrojovou dopravu ve směru severojižním. Jedině tak 
dojde k odstranění dlouhých dopravních kolon na křižovatkách ve městě, které se ve špičkách 
přelévají na ostatní komunikační síť a dochází tak ve městě k dopravním kolapsům.

Současná situace je z důvodu obrovského množství automobilů již neúnosná a bez zásahu 
státu prakticky neřešitelná. Statutární město Přerov také staví na kvalitní dopravní 
infrastruktuře svůj rozvojový potenciál.

Cílem města vždy bylo a je urychlit realizaci strategických životně důležitých komunikací -  
silnice I/55 v průtahu statutárním městem Přerovem a dálnice D1 stavby 0136 Říkovice-
Přerov.

Petiční výbor ve složení:

1) Ing. Jiří Lajtoch – primátor statutárního města Přerova, U Žebračky 2868/34, 

750 02 Přerov 2

2) Mgr. Josef Kulíšek, 1. náměstek primátora, U Svodnice 275/4, 750 02 Přerov 2

3) Mgr. Dušan Hluzín, náměstek primátora, Ke Tmeni 185/3, 750 02 Přerov 2

4) Ing. Jarmila Havlíčková, náměstkyně primátora, nám. Fr. Rasche 1683/4, 750 02 Přerov 2



Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen:

Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova

Petice je podpořena celkem ........ podpisy na celkem ........... podpisových arších.

Podpisy členů petičního výboru :

1) ..............................................

2) ..............................................

3) ..............................................

4) .................................................

Rozdělovník :

1. Vláda ČR 

2. Parlament ČR – Senát

3. Parlament ČR – Poslanecká sněmovna

4. Ministerstvo dopravy ČR



Podpisový arch

Petice na podporu „Výzvy zastupitelů města Přerova k 
vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“.

Velmi důrazně žádáme o Váš zásah pro zajištění koordinace a sladění oficiálních a 
hlavně konečných termínů staveb:

- dálnice D1 (stavba 0136 Přerov – Říkovice a stavba 0137 Přerov – Lipník nad 
Bečvou)

- přeložka silnice I/55 - průtah městem

My, obyvatelé statutárního města Přerova podáváme tuto petici z důvodu vážnosti celé 
situace, kdy neřešená dopravní situace na státní silniční síti ochromuje život ve městě! 
Kvůli dopravním zácpám máme problémy se dostat do zaměstnání, škol, k lékařům, 
komplikují nám náš běžný každodenní život. Dopravní kolony drasticky zvyšují podíl 
zdravotně závadných škodlivin a emisí v ovzduší města. V důsledku neustále se 
zvyšujícího stupně automobilizace je dopravní situace bez urychlené realizace 
uvedených staveb neúnosná!
Je čas přejít od plánů a slibů ke konkrétní výstavbě!
Zabraňte dopravní apokalypse ve městě Přerově  a urychlete výstavbu páteřní dopravní 
sítě tak, aby byly obě stavby zahájeny do konce roku 2015!

Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova, U Žebračky 2868/34,

750 02 Přerov 2, který je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis
1.
2.
3.

Podpisový arch č. Počet podpisů na listu




