
Ministerstvo dopravy

Ing. Lukáš Hampl Praha, 14. ledna 2013
1. náměstek ministra Č. j.: 11/2013-910-IPK/2

Vážený pane primátore,

dovolte mi, abych z pověření pana ministra, reagoval na Váš dopis ze dne 21.12.2012 ve 
věci žádosti o aktuální informace o přípravě dálnice D1, staveb 0136 a 0137. a dále návrhu opatření 
k veřejné kontrole ohledně přípravy a realizace zmiňovaných staveb. K dané problematice Vám 
sděluji následující: 

Stavba D1 0137 Přerov - Lipník je zařazena jako jmenovitá položka v rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury (dále „SFDI“) na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015 
s dostatečným finančním krytím na její realizaci. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále „ŘSD ČR“) 
zahájilo v loňském roce 1. kolo veřejné soutěže na výběr zhotovitele této stavby. Předpoklad 
ukončení 1. kola je v únoru 2013. Následně proběhne 2. kolo - podání cenových nabídek. Zahájení 
realizace se předpokládá v tomto roce s tím, že přesný termín nyní závisí na průběhu veřejné 
soutěže. Dle harmonogramu ŘSD ČR se zprovoznění stavby předpokládá v září 2016. 

Pro stavbu D1 0136 Říkovice - Přerov je v rozpočtu SFDI pro rok 2013 vyčleněno 120 mil. 
Kč na její přípravu, která zahrnuje dokončení aktualizace dokumentace pro stavební povolení, 
včetně inženýrské činnosti a průzkumů, a zejména výkupy stavebních pozemků. Pro realizaci 
stavby 0136 se předpokládá využití finančních prostředků z budoucího operačního programu pro 
období 2014 - 2020. 

Vážený pane primátore, s ohledem na výše uvedené aktuální informace nepovažuji nyní za 
přínosné jmenování pracovní skupiny ani svolávání pravidelných jednáni, jak navrhujete. Tato 
nestandardní opatření nelze aplikovat pro každou jednotlivou stavbu dálniční infrastruktury ČR. 
Ministerstvo dopravy Vám ve spolupráci s ŘSD ČR k dané problematice ochotně poskytne 
případné doplňující informace. Rovněž se nebráním možnosti osobních schůzek, pokud by vznikly 
neočekávané události, které by vedly k odchýlení se od výše uvedených termínů. Věřím, vážený 
pane primátore, že moje odpověď je pro Vás v tuto chvíli postačující. 

S pozdravem

Vážený pan 
Ing. Jiří Lajtoch
primátor
Statutární město Přerov


