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Vážený pane náměstku,

děkuji Vám za odpověď na můj dopis ve věci přípravy dostavby dálnice D1 (staveb 0136 a 
0137). Bohužel, Vaše odpověď pro mne není v žádném případě dostačující, považuji ji za 
vyhýbavou a alibistickou, nekonkrétní a cíleně oddalující Vaši spoluzodpovědnost za daný stav 
věci. Vzhledem k tomu, že zastupuji zájmy desítek tisíc lidí, kterým chybějící část dálnice
komplikuje život, nemohu se s Vaší odpovědí spokojit. Jako zástupce města Přerova musím čelit 
dlouhodobé kritice občanů, kteří vnímají stagnaci ve věci dostavby dálnice D1. Město bývá 
komplikovaně průjezdné, kumulace aut, popojíždějících v kolonách, se nepříznivě podepisuje na 
ovzduší.

Vámi deklarovaným příslibům nedůvěřuji – a věřte, že v mém postoji je letitá negativní
zkušenost se všemi sliby, které nám již byly z Ministerstva dopravy České republiky dány. Vždyť i 
termíny výběrového řízení pro stavbu 0137 se v minulém roce měnily. Dle dostupných informací 
mělo být výběrové řízení ukončeno na jaře roku 2012, potom na podzim, dnes píšete, že 2. kolo 
řízení proběhne až po únoru 2013…. Uvádíte, že v tomto roce dojde k zahájení stavby. No, když to 
půjde takto dál, tak se v dubnu dovíme, že stavba se započne v roce 2014… A mohl bych 
pokračovat.

Vy máte sliby, my smutnou realitu, která se výrazně podepisuje na negativní náladě 
obyvatel Přerova a na špatném vnímání našeho města i směrem ven. Kdo by chtěl podnikat ve 
městě s problematickou dopravou? Kdo by chtěl investovat do rozvoje? Kdo by se stěhoval do 
města s touto negativní „reklamou“? Kdo by sem jel jako turista za poznáním? Musím se přiznat, 
že jsem z celé věci otrávený a znechucený.

Žádám Vás proto o přehodnocení Vašeho přístupu a trvám na tom, aby alespoň jedenkrát 
za čtvrt roku probíhala jednání, která jsem požadoval ve svém dopise. Rád bych byl pro své 
občany poslem dobrých zpráv. Sdělit jim, že ministerstvo opět přináší sliby, odmítá však kontrolu… 
to mi přijde hodně neseriózní. 

Chci věřit, že popisované problémy chápete a budete nám v celé věci nápomocen.

S pozdravem

Ing. Jiří Lajtoch
     primátor 


