
Výzva Zastupitelstva města Přerova k dořešení dopravní krize ve městě Přerově

Vážený pane ministře!

Velmi důrazně Vás žádáme o urychlení výstavby, koordinaci a sladění oficiálních a 
hlavně konečných termínů staveb přeložky silnice I/55-průtah centrem a dálnice D1 
staveb 0136 a 0137.
Stojíme o to, aby základem a motorem rozvoje města Přerova byla kvalitní dopravní síť. 
Jen tak je možné oživit investiční zóny, úspěšně  provést rozvoj letiště, vybudovat 
terminál kombinované dopravy spolu s veřejným logistickým centrem. 

O dopravních problémech toho bylo hodně napsáno, spousta hodin projednána a hlavně 
spoustu naslibováno. Vždyť dálniční obchvat byl slibován již v roce 2003. Priority města 
Přerova byly pořád ty samé: přeložka silnice I/55-průtah městem a dálniční obchvat.
O dopravní situaci jste Vy,  Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic velmi 
podrobně informováni.

Vítáme rozběh aktivit na průtahu silnice I/55, ale sám jistě dobře víte, že velký tlak na 
realizaci průtahu byl dán i tím, že dálniční obchvat jsme považovali za hotovou věc. 
Vždyť ještě v roce 2008 byl oficiálně sdělován termín realizace obchvatu v letech 2010-
2013.

V současné chvíli se stavba 0136-Říkovice-Přerov dostává do nám neznámého časového 
horizontu.

Pro město Přerov jsou ale velmi důležité obě stavby. Dálnice k převedení tranzitní, 
zvláště kamionové dopravy a průtah k urychlení průjezdu městem a k odstranění 
kongescí na křižovatkách ve městě Přerově, které se ve špičkách přelévají na ostatní 
komunikační síť a dochází tak ve městě k dopravním kolapsům.

Vážený pane ministře!

Tato výzva není prvním apelem Zastupitelstva města Přerova týkající se krizové 
dopravní situace na území města Přerova. Již v minulosti jsme vyzývali Vládu České 
republiky k urychlené realizaci silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa, vyslovovali 
jsme znepokojení nad problémy s financováním staveb státní dopravní infrastruktury 
zvláště s ohledem na realizaci dálnice D1-stavby 0136 a 0137. Spousta výzev a apelů byla 
zasílána z aktivity rady města, pana primátora a jeho náměstků.

Zabraňme dopravní apokalypse ve městě Přerově  a urychleme výstavbu páteřní 
dopravní sítě!

                                                                           Za zastupitelstvo města Přerova
                                                                            Primátor města Ing. Jiří Lajtoch




