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Vážený pane premiére,

v posledních letech je přerovské letiště živým tématem nejen pro občany a zástupce 
města Přerova, ale celého regionu. Již několik let s hejtmany Olomouckého a Zlínského kraje 
vyjadřujeme společný zájem na zachování vojenského provozu na letišti v Přerově. Při 
opakovaných setkáních s ministrem obrany RNDr. Alexandrem Vondrou i s dalšími 
představiteli ministerstva jsme  zdůrazňovali, že podporujeme pokračování projektu na 
provoz smíšeného letiště a nesouhlasíme s případným zrušením vrtulníkové základny 
vojenského letectva v Přerově. Myslím, že přerovské letiště se může stát důležitým prvkem 
zkvalitnění dopravní infrastruktury regionu, významnou službou pro podnikatele, investory, 
obyvatele, rozvoj cestovního ruchu a v neposlední řadě i příležitostí pro nová pracovní místa 
místních obyvatel.

Při úvahách o dalším osudu letiště nelze opomenout více než sto milionů korun, které 
byly do oprav a nemovité infrastruktury přerovského letiště investovány - a to nejen 
Ministerstvem obrany, ale i z prostředků statutárního města Přerova, Zlínského a 
Olomouckého kraje. Mimo to každoročně Přerov a oba kraje přispívají dalšími desítkami 
milionů korun na provoz a investice firmě Regionální letiště Přerov. Z výsledků minulých 
jednání je zřejmé, že se uvažuje o různých variantách. Ve hře je – podle našich informací, 
také možnost vybudování leteckých opraven. Myslím, že takové aktivity by mohly fungovat 
v areálu souběžně, vedle leteckého provozu regionálního letiště.

Vážený pane premiére, již od jara jsem několikrát s panem ministrem Vondrou hovořil o 
této problematice, domlouvali jsme se na společném jednání o budoucnosti letiště a 
vojenského útvaru. Bohužel, schůzka se stále odkládala, ať již z důvodu personálních změn 
na generálním štábu nebo kvůli stále se měnícím či nevyjasněným názorům na strategii 
v dalším využití letiště. 

Na pondělním zasedání Zastupitelstva města Přerova vystoupil poslanec Parlamentu 
České republiky Mgr. Zdeněk Boháč a poskytl zastupitelům a přítomným občanům informaci 
k budoucímu osudu letiště. Bohužel, zopakoval pouze to, co již všichni vědí z médií. Tedy –
stručně řečeno, že letecká základna v Přerově k 31.12.2013 skončí a o dalším využití letiště 
se jedná. 

Vážený pane premiére,

jsem přesvědčený, že i Vy máte zájem na dořešení situace na přerovském letišti, na 
vyjasnění perspektiv a dalších možností spolupráce mezi Armádou České republiky a 
zástupci regionu. Obracím se tedy na Vás s žádostí, abyste v co nejkratší době navrhl termín 



a místo konání pracovního jednání, na kterém bychom s Vámi osobně a s novými hejtmany 
Olomouckého a Zlínského kraje mohli otevřeně a seriózně prodiskutovat všechny otázky, 
které nás v souvislosti s přerovským letištěm zajímají a tíží. Věřím, že usnesení Vlády České 
republiky ze dne 22. října 2007 č. 1196 bude naplněno a v Přerově bude zachována letecká 
základna se smíšeným provozem.

S pozdravem

Ing. Jiří Lajtoch
Primátor

Na vědomí
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje


