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Opakovaná žádost k obnovení jednání a schválení investičního záměru stavby silnice
„ I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa“ tzv. (průpich).

Vážený pane generální řediteli,

koncem srpna jsem se na Vás obrátil s žádostí (č.j. MMPr/109616/2012) k obnovení 
jednání a schválení investičního záměru stavby silnice „I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa“ 
tzv. (průpich). V dopise jsem popisoval neudržitelnou dopravní situaci na Přerovsku. Přílohou 
žádosti byl i návrh Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování výše 
zmiňované stavby. Informoval jsem Vás, že bylo v uvedené věci jednáno i s panem 
ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem. Žádal jsem Vás o vyjádření k navrhovanému 
memorandu, případně jeho doplnění, úpravu uvedených financí.

Bohužel jsem do této chvíle neobdržel ze strany ŘSD na moji žádost žádnou 
odpověď. A po jednáních, která proběhla v létě, se prakticky nic neděje. Naopak, aktivity 
směrem k přípravě dopravních staveb na Přerovsku se zpomalují.

Pane generální řediteli, 

považuji proto za nezbytné, aby se v uvedené věci uskutečnilo co nejdříve společné
jednání, a to i za účasti nově zvolených zástupců Olomouckého kraje, kde by se 
memorandum aktualizovalo, aby mohlo být projednáno a hlavně podepsáno. 

Chtěl bych, aby se na tomto jednání uzavřela dohoda, že se budou  čtvrtletně konat 
společná jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Olomouckého kraje a města 
Přerova, na kterých budeme mít možnost prodiskutovávat dopravní problematiku našeho 
regionu. Mám představu, že na těchto setkáních nás budete pravidelně seznamovat 
s postupem přípravy stavby dálnice D1 - staveb 0136, 0137, případně  i stavby průpichu.

Pane generální řediteli, předem děkuji za urychlenou reakci na tento dopis.

S pozdravem
                                                                                                 Ing. Jiří Lajtoch
                                                                                                      primátor


