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Vážený pane zastupiteli. 

Diskuse o tzv. „Strategické průmyslové zóně Bochoř-Přerov“ byla vyvolána z podnětu Czechinvestu a 

následně Vlády ČR, a již do  první fáze procesu přípravy byl přizván Olomoucký kraj a statutární město 

Přerov. Jednání byla vedena v režimu důvěrné, tak tomu v mnoha ohledech je i doposud. Celý projekt 

měl ve své startovací podobě název DARWIN. Jde o projekt možného strategického partnera Vlády ČR 

- Budoucnost průmyslové zóny Přerov-Bochoř, který může být financován státem. Na tomto projektu 

se podílí významnou měrou Olomoucký kraj, např. změnou „Zásad územního rozvoje Olomouckého 

kraje“, či zpracováním podrobné „Studie dynamické dopravní obslužnosti zóny“. 

Záměr vybudovat v uvedeném prostoru strategickou průmyslovou zónu je pro radu města i celou 

koalici jednoznačně pozitivním signálem s možností vytvořit v Přerově podmínky pro rozsáhlé a 

dlouhodobé investování, na 20 - 30 let. Taková jedinečná možnost se městu za posledních 25 let 

nenaskytla  - ale nejen pro město, stejně tak Olomoucký kraj. Věřím, že i pro Vás, pane zastupiteli, je 

projekt vlády na území města Přerova vysoce pozitivním signálem, který může zásadní měrou přispět 

k rozvoji a prosperitě Přerova.  

Proto se na pozvání příslušných státní orgánů, od dubna do dnešních dnů, zúčastňuji jednání, kde 

jsem podrobně informován, jako pozorovatel, o možnostech vytváření podmínek vzniku 

strategického prostoru v oblasti Přerova. Záměry jsou plně v souladu s územním plánem města. 

Základní a zásadní podmínkou pro vybudování zóny je urychlení dostavby dálnice D1, a to v obou 

úsecích, úseku 0136- Říkovice- Přerov a úseku 0137 Lipník nad Bečvou – Přerov. Na jednáních 

k tomuto problému bylo zjištěno, že je velmi nízký stav výkupů pozemků v úseku stavby D1 -0136.  

Město nabídlo ŘSD v Brně, že v zájmu urychlení procesů dostavby dálnice v prostoru Přerova, ve 

veřejném zájmu, zřídí v Přerově, v budově magistrátu, tzv. kontaktní místo pro výkupy a poskytování 

dalších informací vlastníkům pozemků. Tak se stalo a náklad, který s tímto pracovištěm město nese, 

od května do dnešních dnů, činí 100 114 Kč.   

Jako doplňkovou informaci uvádím výsledek výkupů k 3. 9. 2015: vykoupeno 304 pozemků, tj. 78 %. 

Město výkupy od ŘSD převzalo v květnu za stavu 27 %. Z diskuse nad tímto problémem byly také 

otevřeny otázky dobudování dopravního napojení komunikací nižších tříd ve městě na definovaný 

strategický prostor. Do tohoto procesu se město Přerov aktivně zapojilo s tím, že se účastní jednání 

na úrovni Olomouckého kraje a ŘSD Olomouc.  



Pracovní skupina předběžně určila, že předmětem její další činnosti budou na území města tyto 

dopravní stavby: 

1. Silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí 

2. I/55 Přerov- průtah centrem, 1. etapa 

3. Okružní křižovatka ulic Dluhonská a Polní 

4. Silnice I/55 rozšíření Palackého 

5. Silnice  I/55 – průtah centrem, 2. Etapa 

6. Silnice II/150 Přerov-Mádrův pojezd 

Definitivním výstupem skupiny, po zhodnocení, bude materiál, který bude předložen k projednání do 

Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. 

Dne 4. 9. 2015 jsem byl přítomen, na základě mé žádosti, na jednání u předsedy vlády B. Sobotky, kde 

byl konstatován přesvědčivý závěr, pokračovat v přípravě budování strategické průmyslové zóny 

Bochoř-Přerov. 

Do konce roku bude území nabízeno strategickým partnerů jako zóna s letištěm i bez letiště. V témže 

termínu bude zpracován pro Vládu ČR komplexní materiál ve variantách : 

1. Strategická promyslová zóna bez letiště 

2. Strategická průmyslová zóna s letištěm 

3. Strategická průmyslová zóna s omezenou letištní plochou. 

Garantem předkládaného materiálu pro jednání vlády je MPO. Dne 11. 9 . 2015 navštíví uvažované 

území osobně ministr MPO pan J. Mládek, aby se na místě samém přesvědčil o potenciálu území.  

Je zcela jasné, v tomto kontextu, že i návštěva MD pana Dana Ťoka, tentýž den, v Dluhonicích souvisí 

s výše uvedeným záměrem vlády. 

Vláda pak začátkem ledna 2016 rozhodne, která z variant je s ohledem na strategické záměry rozvoje 

ČR, Olomouckého kraje a města Přerova optimální. Předpokládám, že Vláda ČR před svým 

definitivním rozhodnutím bude vyžadovat stanovisko samosprávy, tedy i zastupitelstva města 

Přerova.  

Vážený pane Zácho, tolik pro doplnění mých ústních informací, které jsem sděloval zastupitelstvu dne 

7. 9. 2015.  

Mgr. Vladimír Puchalský v.r. 

primátor 

 
 


