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Vážený pan
JUDr. Vít Bárta
ministr dopravy
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 00   Praha - Nové Město

Žádost o jmenování členem pracovní skupiny pro stanovení dopravních priorit v 
Olomouckém kraji.

Vážený pane ministře,

jistě jste již zaregistroval, že město Přerov nejrůznějšími způsoby usiluje o urychlení přípravy 
a realizace staveb přeložky silnice I/55-průtah centrem a dálnice D1, staveb 0136 a 0137, jejichž 
absence začíná být pro občany našeho města opravdu fatální. Nevím, co je horší – zda dnes již 
téměř každodenní dopravní kolapsy související se zatížením města nákladní dopravou a 
komplikovaný průjezd Přerovem nebo negativní důsledky pro realizaci dalších rozvojových 
projektů. 

Počátkem letošního roku jsme věnovali celé zasedání Zastupitelstva města Přerova dopravní 
problematice. Na tomto jednání byla mezi mnohými pozvanými přítomna také paní poslankyně 
Dagmar Navrátilová, která uvedla, že jste ji pověřil sestavením komise pro stanovení dopravních 
priorit v Olomouckém kraji a následnou koordinací této pracovní skupiny. Za statutární město 
Přerov si do týmu vybrala jednoho z našich zastupitelů – Ing. Richarda Šlechtu. Proto jsem jej 
požádal, aby mne informoval o termínech a výsledcích jednání této pracovní skupiny. Vzhledem 
k tomu, že tyto informace jsem neobdržel a nemám tudíž k dispozici relevantní informace o její 
činnosti, obracím se na Vás s žádostí, abych byl jmenován členem této pracovní skupiny také 
já, jako primátor města Přerova.

Dopravní situace u nás je opravdu neúnosná. Nakonec jedním z výrazů závažnosti je i Petice 
na podporu  „Výzvy zastupitelů města Přerova k vyřešení dopravní krize ve městě Přerově“, kterou 
bychom Vám chtěli předat. A velmi mne mrzí, že se Vám nepodařilo v pracovním programu 
vyčlenit čas na setkání s představiteli města Přerova k jejímu převzetí. Svými podpisy v ní lidé, 
zejména občané Přerova a nejbližšího okolí, poukázali na neúnosnost dnešního stavu.

Vážený pane ministře, věřím, že se budete velmi vážně zabývat řešením dopravní situace 
v našem regionu a vyhovíte mé žádosti na jmenování členem výše uvedené pracovní skupiny.

S pozdravem 

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města




