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                    V Přerově dne 20. Srpna 2014 

 

V Přerově dne 15. září  2014 

 

Vážený pane ministře,  

 

děkuji za Vaši reakci na můj „Otevřený dopis“. Jsem rád, že jste mému dopisu věnoval 

pozornost a vcelku podrobně mi vyložil Váš pohled na věc. Přesto je v něm více obecných frází, 

než konkrétních informací, stále mi chybí termíny realizace, informace k odkupu pozemků a 

podobně. Navíc bych rád ještě reagoval na některé Vaše výroky. 

 Píšete: „Nezbývá mi, než znovu důrazně zopakovat, že můj názor se nemění a stavbu 

průpichu nadále považuji pouze za doplňkové řešení vnitřní silniční dopravy v Přerově, kterému 

musí nejprve předcházet dostavba dálničního obchvatu Přerova v rámci páteřní sítě.“ Dále ve 

Vašem dopise stojí: „Při znalosti současných termínů a nejrůznějších překážek v přípravném 

procesu a při realizaci veřejných zakázek přitom realisticky musím konstatovat, že každý slib o 

dokončení D1 mezi Lipníkem a Říkovicemi před rokem 2020 by byl pouze populistickým výrokem.“ 

Dovolte ovšem, abych Vám připomenul, že letos v červnu jste mě písemně informoval, že vlastní 

realizaci stavby lze očekávat v roce 2017. Nevím tedy, jak si vyložit Vaše dvě rozdílná tvrzení, 

která dělí od napsání pouhých osm týdnů – první dopis byl odeslán na mou adresu 6. června, druhý 

2. září… Změnilo se za tu dobu něco, co bych měl já, potažmo občané Přerova, vědět?  

V závěru Vašeho dopisu se rovněž ptáte, proč přerovští politici až doposud neustále 

lavírovali mezi upřednostňováním jednou obchvatu, podruhé průpichu. 

Mohu Vás ujistit, že zástupci města Přerova vždy deklarovali, že je velmi důležité (ze strany 

státních investic) jak dokončení dálnice D1, tak i realizace průpichu.  Vyřešení dopravní situace 

je o realizaci souboru opatření, z nichž je ale klíčové dořešení páteřní dopravní sítě.  Pochopitelně, 

že město má další dopravní priority, týkající se krajských i místních komunikací. 
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Vždyť město v úzké součinnosti s ŘSD nechávalo přepracovávat na průpich investiční 

záměr, nechalo zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí - a další záležitosti vyjmenované 

v minulém dopisu. Město se vždy muselo přizpůsobovat v průběhu ubíhajícího času realitě, která se 

bohužel měnila téměř po každé personální změně na Ředitelství silnic  a dálnic a Ministerstvu 

dopravy. Vždy se muselo dbát na vzájemnou souvislost dopravních staveb, na možnosti finančního 

krytí a podobně. Poslední investiční záměr z roku 2011, již zajišťovaný Ředitelstvím silnic a dálnic, 

konstatuje, že stavby Silnice I/55 na průtahu Přerovem (za předpokladu zachování předpokládaného 

časového odstupu dostavby dálnice) D1 s velkou rezervou splňují požadované podmínky pro 

ekonomickou životnost projektu. V záměru je dále konstatováno, že existují další vlivy, které 

nejdou do ekonomického modelu zahrnout. Jde o snížení emisí a hlukové zátěže, zlepšení dopravní 

dostupnosti, dopravní obsluhy, zvýšenou možnost rozvoje ploch v okolí průpichu apod. To 

znamená, že projekt průpichu v kontextu dalších staveb na přeložce I/55 je ze strany Ředitelství 

silnic a dálnic podporovaný. 

Chci zdůraznit, že v dopravní strategii mají zástupci města jasno. Dobudování dopravní sítě 

je podpořeno další spoustou podkladových materiálů, je obsaženo ve strategických dokumentech 

města, je obsaženo ve spoustě vyjádření, dopisů i usnesení, a to jak rady města, tak i zastupitelstva 

(například usnesení z 31. ledna 2011). 

Nenechejte se zmást lživými výroky opozičního zastupitele Vladimíra Puchalského, které 

v této věci opakovaně zveřejnil - a to s tvrzením, že představitelé radnice stavbu průpichu 

v minulosti nepodporovali. Není to pravda – a naše tvrzení můžeme doložit! Znovu a důrazně 

opakuji – zástupci města vždy podporovali jak stavbu průpichu, tak i dálnice.  

 

     

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 

primátor 

 


