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Vážený pan 
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110 15 Praha 1 

Žádost o aktuální informace o přípravě staveb 0136, 0137 dálnice D1 a návrh opatření 
k veřejné kontrole ohledně přípravy a realizace zmiňovaných staveb.

Vážený pane ministře,

spolu se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě se na Vás obracím 

s žádostí o poskytnutí aktuální informace o přípravě staveb 0136, 0137 dálnice D1. Zároveň 

také požadujeme zpracování a zaslání návrhu opatření k veřejné kontrole ohledně přípravy a 

realizace zmiňovaných staveb.

O důvodech, příčinách a důsledcích katastrofální dopravní situace ve městě Přerově 

byly napsány již stohy papírů, žádostí, memorand, výzev, prodiskutována spousta hodin. 

Hlavně toho bylo hodně naslibováno, ale výsledný efekt žádný není.

Roky 2011, 2012 nasvědčovaly tomu, že se snad začíná blýskat na lepší časy, ale lidé,

se kterými zástupci města Přerova jednali, již ve vedení Ministerstva dopravy nejsou. Nebyla 

ani zahájena stavba 0137, kde byl začátek odkládán na podzim roku 2012.

Vážený pane ministře,

vzhledem k absenci určité míry aktuální informovanosti, z důvodu absence dodržení 

jakéhokoliv slíbeného termínu, navrhuji nastavit kontrolní mechanismy, které by zaručily 

dodržování plánu přípravy a realizace staveb 0136, 0137 dálnice D1. Chtěl bych, spolu se 

Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, aby tento plán přípravy a realizace 

se stal závazným a veřejně kontrolovaným dokumentem, který by garantoval  dodržení 

termínů realizace a zprovoznění těchto posledních úseků dálnice a průběžně pomáhal řešit 

hlavní překážky. Navrhuji, aby byly pod naší společnou gescí formou koordinačních jednání 

pravidelně konány kontrolní dny za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a 

dálnic a představitelů kraje, města a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. 



Již jsem v této záležitosti oslovil také generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Davida Čermáka.

Děkuji za rychlou a pragmatickou odpověď.

S pozdravem

                                                                                                 Ing. Jiří Lajtoch

                                                                                                   primátor

Na vědomí:
Ing. Libor Lukáš, předseda Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 


