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Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování chybějících úseků dálnice 
D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou (0137)

Vážení páni hejtmani, kolegové,

rád bych Vás znovu informoval o snaze města Přerova prosadit co nejrychlejší 
vybudování chybějících dálničních úseků v našem regionu a vyzval Vás k účasti na jednom 
z dalších kroků, které mají za cíl vyvolat tlak na příslušné státní instituce a výstavbu urychlit. 
Město nechce nečinně přihlížet neustálému oddalování termínu realizace chybějících úseků 
dálnice D1. Proto jsme se dohodli se starosty měst a obcí našeho regionu – Přerovska, 
Hranicka a Lipenska na společném Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování 
chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou (0137).

Statutární město Přerov chce plně využít strategické polohy našeho území a posílit význam 
obcí a měst přerovského regionu v celorepublikovém kontextu. Neustále se snaží apelovat na 
příslušné státní orgány a organizace ve věci dopravní infrastruktury, ve které jednoznačně 
chybí dálniční síť. Náš region je důležitým dopravním uzlem Střední Moravy a to nejen 
v železniční dopravě, silniční dopravě, ale do budoucna věříme že i v letecké dopravě. 
V uplynulých letech se podařilo zajistit zachování přerovského letiště a již se plánuje jeho 
další rozvoj. K doplnění komplexní dopravní infrastruktury chybí tedy vybudování dálnice. 

Výstavba dálnice D1 se k Přerovu přibližuje od jihu. Okolo Přerova bude pokračovat její trasa 
do Lipníku nad Bečvou, kde se napojí na již vybudovanou dálnici. Dálnice situovaná v našem 
regionu je rozdělena do dvou staveb úsek 0136 Říkovice – Přerov a 0137 Přerov – Lipník nad 
Bečvou. Pro obě stavby jsou již vydány pravomocná územní rozhodnutí. Nejsou dokončeny 
výkupy pozemků, není dokončena inženýrská činnost.

Realizace chybějících úseků 0136 a 0137 je velmi důležitá nejen z pohledu plánovaných 
rozvojových  ploch, pro výstavbu veřejného logistického centra a terminálu kombinované 
dopravy, které jsou plánovány v okrajové jižní části Přerova, ale i z pohledu snížení dopravní 



vytíženosti obecních komunikací. V současné době nemá tranzitní doprava jinou možnost, než 
využívat komunikace obcí a měst. Po svém vybudování dálnice nabídne alternativní silniční 
infrastukturu pro tranzitní dopravu spádové oblasti a dojde ke snížení dopravního zatížení 
obcí a měst. Zavedení dálnice do našeho regionu také zvýší pravděpodobnost příchodu 
nových investorů na naše území, kteří vytvoří nová pracovní místa a dojde ke snížení 
nezaměstnanosti. 

Město Přerov již v minulosti častokrát urgovalo urychlení výstavby dálnice u ministrů 
dopravy, obracelo se na Ředitelství silnic a dálnic a žádalo o pomoc Olomoucký kraj. Již 
v roce 1998 zaslali zastupitelé města Přerova ministrovi dopravy Ing. Peltrámovi dopis 
s urgencí výstavby chybějících úseků. Ten přislíbil zahájení výstavby úseku 0136 v roce 
2003. Termíny ale byly bohužel několikrát změněny a realizace byla a je neustále odkládána.

V současné době se dostává dostavba dálnice D1 do nám neznámého časového horizontu.

V rozpočtu SFDI ale není alokováno dostatečné množství finančních prostředků pro tyto 
stavby, což znemožňuje plynule pokračovat v přípravách a následně přistoupit k realizaci.

Tristní situace v dopravní politice České republiky přiměla na počátku roku Zastupitelstvo 
města Přerova k sepsání a zaslání další výzvy ministru dopravy k urychlení dostavby dálnice 
D1, která byla podpořena i petiční akcí občanů města Přerova. Petici podepsalo 15.023 
občanů. 

Vážení páni hejtmani, velmi mne těší, že starostové obcí se postupně připojují k memorandu a 
svými podpisy vyjadřují svůj zájem na urychleném vybudování dálnice D1 v naší spádové 
oblasti. Věřím, že i Vy, jako nejvyšší představitelé Olomouckého, Zlínského a 
Moravskoslezského kraje, připojíte své podpisy a podpoříte tak naše dlouhodobé úsilí. 

Předmětem memoranda není žádné finanční plnění. Město Přerov vnímá tento akt jako jeden 
z klíčových kroků, kterými se snaží zvyšovat svůj tlak na státní instituce vedoucí k urychlení 
vybudování chybějících staveb 0136 a 0137.

S pozdravem

Ing. Jiří Lajtoch
primátor




