
Vystoupení  - mezinárodní konference 

„Střední Morava – křižovatka dopravních a 

ekonomických zájmů“

13. 9. 2012 v Luhačovicích

Vážené dámy, Vážení pánové!

Možná si někteří z vás vzpomenou na moje vystoupení 15. září minulého roku 

tady v Luhačovicích.

Tehdy jsem přiblížil chmurné dopravní problémy města Přerova, kterými 

netrpí jen občané města, ale i obyvatelé okolních měst, kteří Přerovem 

projíždějí. Hovořil jsem o tom, že dostavba dálnice D1 není časově ukotvena a 

dostává se do nám neznámého časového horizontu. Hovořil jsem o tom, že jak 

jde čas, střídají se vlády a ministři, mění se termíny a nám v přerovském 

regionu nezbývá než se neustále připomínat, sepisovat nejrůznější dopisy, 

žádosti a memoranda, stále poslouchat, že v rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury není alokováno dostatečné množství finančních prostředků a že 

vlastně nevím zda se přes spoustu dopisů a aktivit blýská na lepší časy.

Ve svých vystoupeních jsem vždy akcentoval a apeloval na princip  solidarity 

měst v Olomouckém kraji, regionu Moravy, kdy společný tah“za jeden 

provaz“může přinést řešení. Velmi si vážím této spolupráce a podpory obcí, 

měst, krajů a aktivit Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. 

Díky našemu společnému úsilí a díky petiční akci, která byla úspěšně 

projednána i v Senátu Parlamentu ČR bylo potvrzeno, že v tomto roce dojde 

k zahájení realizace D1 stavby 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou. Zatím běží 



výběrové řízení na zhotovitele. Na podzim  měly  proběhnout přípravné práce a 

terénní úpravy. Dle dostupných informací je již zřejmé, že to není reálné. 

Předpokládá se zahájení na jaře 2013. Snad to vyjde.  Pro Přerov veledůležitá 

stavba úseku 0136 by mohla být zahájena v roce 2014. Chci věřit, že 

dokončení dálnice D1 je již nevratně potvrzeno.

Bohužel, příprava stavby I/55 Přerov-průtah centrem, I. etapa ,tzv. průpichu, 

je přerušena. Pro město, potažmo i region jsou pro vyřešení dopravní situace 

důležité obě stavby, dálnice k převedení tranzitní, zvláště kamionové dopravy a 

průtah k urychlení průjezdu městem a k odstranění kongescí na křižovatkách , 

které se ve špičkách přelévají na ostatní komunikační síť a dochází tak  

k dopravním kolapsům. Uvedená stavba zlepší stávající nevyhovující dopravní 

situaci v centru  a určitě pomůže i výstavbě dálnice D1-stavbě 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.

Do přípravy průpichu již bylo vloženo spoustu pracovního úsilí a  zpracování 

dokumentace pro územní řízení stálo i nemalé finanční prostředky. Je třeba 

najít řešení jak vrátit stavbu do státních investic. Navrhl jsem projednat a 

schválit memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování této 

stavby mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Olomouckým krajem a městem 

Přerovem. V tomto memorandu je navrženo i spolufinancování těchto tří 

subjektů. Věřím, že takto stanovený model bude dostatečným argumentem pro 

stát, znovu se průpichem vážně zabývat. Vždyť je součástí severojižního 

propojení, jehož některé části jsou již v realizaci a jiné se připravují.

V této věci jsem již spolu s náměstkem města Přerova Mgr. Kulíškem jednal  

také s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem, jemuž jsem návrh 



memoranda předal. Pan ministr s navrhovaným postupem souhlasí za 

podmínky, že bude zrealizována stavba 0137 z Přerova do Lipníka nad Bečvou 

a výstavba posledního úseku dálnice –stavba 0136 Říkovice-Přerov nebude 

ihned navazovat.

Co dodat závěrem? Doufejme, že to čeho bylo minulý rok dosaženo a slíbeno, 

bude splněno. Je na nás, abychom státu neustále připomínali jeho závazky a 

sliby a rázně se dožadovali jejich plnění. Pevně doufám, že otázka dokončení 

dálnice D1 je vyřešena. Osud přeložky silnice I/55, zvláště její části „průtah 

centrem 1.etapa“-tzv, průpichu ještě není zpečetěn. Věřím, že dojde 

k přehodnocení názoru a dojde spoluprací města, kraje a ŘSD k urychlené 

realizaci i této stavby.

Nicméně ještě jednou děkuji vám všem, kteří jste podpořili a podporujete 

Město Přerov a region Střední Moravy v boji za lepší dopravní zítřky.

Ing. Jiří Lajtoch

Primátor Statutárního města Přerova






