
Příloha 1 

Informace primátora Puchalského 

Vážený pane zastupiteli,  

na minulém jednání Zastupitelstva města Přerova jsem byl Vámi osočen za mé vyjádření v článku, 

otištěném v Přerovském deníku, jenž se týkalo ulice  Palackého. V tomto článku je uvedeno: „Myslím 

si, že rozhodnutí, aby byla Palackého ulice zjednosměrněna, bylo špatné. Bylo to rozhodnutí pod 

emotivním tlakem sobeckého zájmu lidí, kteří v této části města bydlí.“ 

Ve své prezentaci na zastupitelstvu jste uvedl vývoj od roku 1983 po rok 1992. Pochopil jsem Vaše 

vyjádření v tom, že lidé, kteří se stěhovali do panelových domů v ulici Palackého (výstavba 1985 - 

1988) se stěhovali do území, které mělo být dle územního plánu zóny z roku 1983 zklidněné, protože 

doprava z ulice Palackého měla být převedena do ulic Boženy Němcové, Bartošovy, Dr. Skaláka. A 

z tohoto důvodu nemůže být řeči o sobeckém zájmu. 

Já ale ve svém vyjádření v článku jsem neměl na mysli vývoj  ve Vámi uváděném období, ale 

události následující, které gradovaly v letech 1995 - 1998. Chci ve své odpovědi přiblížit, co se 

v tomto období v souvislosti s ulicí Palackého událo: 

Pane doktore, již v programu komplexního hospodářského a sociálního rozvoje města Přerova do 

roku 2000, který byl zpracován v roce 1985, se píše, že problematika dopravy je jednou 

z nejvážnějších, mající vliv na další harmonický rozvoj města, a že záměry a koncepce v oblasti 

dopravy nebyly naplněny.  Bylo to psáno v době, kdy nikdo nepředpokládal takový nárůst dopravy, 

který nastane po roce 1989. Již tehdy bylo velmi nutné řešit severojižní směr dopravy přes Přerov 

(něco podobného jako je dnešní průpich a rozšíření ul. Polní), byla plánována i nábřežní komunikace 

PFB s napojením na ulici Pod Valy a vyústěním u mostu Míru.  

Samozřejmě to byla rozhodnutí poplatná době svého vzniku, aniž kdokoli mohl tušit, s jakou dopravní 

zátěží se bude město skutečně potýkat. 

To, že je vedení dopravy nutné přeřešit, bylo patrné již od roku 1990. Schválený koncept územního 

plánu sídelního útvaru města Přerova z roku 1993 předpokládal šířku ul. Palackého 12 metrů. V září, 

říjnu roku 1995 se rada města zabývala reorganizací dopravy v prostoru mezi řekou Bečvou, ul. 

Palackého, ul. Komenského, ul. Velké Novosady. Základem těchto úprav mělo být rozšíření ul. 

Palackého a obnovení obousměrného provozu.  

V prosinci 1995 byl schválen územní plán sídelního útvaru města Přerova, který zrušil platnost 

směrného územního plánu města Přerova z roku 1975 včetně všech jeho doprovodných a 

schvalovacích dokumentů a zrušil i platnost územního projektu zóny „Centrum města Přerova“ 

z roku 1983. Ul. Palackého byla v návrhové šířce 8 metrů. 

V lednu 1996 se rada zabývala časovým harmonogramem schválených úprav dopravního režimu 

v centru města, kdy rozšíření a obnovení obousměrného provozu ul. Palackého mělo být 

provedeno do srpna 1996 a bylo zařazeno do investičních akcí města. 

Tento záměr vyvolal velkou odezvu, vznikla nadace “Pro klidné a zelené centrum“ a byly podány 

první petice. 



Začal mediální duel mezi radou města a nadací. V únoru 1996 byla protestní akce odpůrců na 

náměstí TGM, která byla spojena s protestním pochodem. Základem všech protestních akcí se stala 

převážně ul. Palackého i většina aktivních odpůrců byla z uvedené lokality. 

V září 1996 proběhl tzv. „scoping“ (veřejná diskuze) na ZŠ Boženy Němcové. Nedošlo k dohodě a 

začal opět mediální duel.  

V prosinci byla dokončena studie EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí) se závěrem, že 

záměr rozšíření a zobousměrnění  ul. Palackého je možné zrealizovat  za splnění určitých podmínek. 

V únoru 1997 předložila nadace svůj návrh na řešení dopravy. Rada města se návrhem zabývala 

v březnu 1997 a schválila přehled investičních akcí městského komunikačního skeletu a dálkových 

silničních tahů.  

Tehdy rada schválila odpověď na návrh nadace a  28. 3. 1997 vyšel obsáhlý materiál v Novém 

Přerovsku. Nadace přivítala rychlou odpověď rady, ale k názorové shodě nedošlo. 

V červnu 1997 se rada opět zabývala zprůjezdněním centra města a rozhodla, že k zprůjezdnění 

dojde k 15. 8. 1997 - v této chvíli i bez rozšířené a obousměrné ul. Palackého.  

V červenci 1997 postihla město ničivá povodeň. 

K fyzickému zprůjezdnění centra města (v podstatě stejnému jako doposud) došlo 15. 9. 1997. 

V listopadu byla doplněna dokumentace EIA se závěrem, že je možné navrhovanou akci v ul. 

Palackého zrealizovat a byla v prosinci předložena k veřejnému projednání. 

V únoru 1998 vystoupila na zastupitelstvu šestice občanů, kteří v rámci schvalování rozpočtu chtěli 

po zastupitelích, aby bylo odhlasováno, že v roce 1998 nebude zahájena rekonstrukce Palackého 

ulice. Tehdy před hlasováním opustili někteří zastupitelé sál a ze zbytku přítomných se pro návrh 

občanů vyslovili 3 zastupitelé. 

Vzhledem k tomu, že město Přerov začalo masivně investovat do rekonstrukce městského 

dopravního skeletu (došlo k nahrazení a doplnění nového světelně signalizačního zařízení na 

křižovatkách, problematické křižovatky byly předělány na okružní, realizovaly se cyklistické stezky, 

dopravní ostrůvky pro chodce, parkoviště), tak problém ul. Palackého ztratil na mediální přitažlivosti. 

Město Přerov mělo spoustu dopravních záležitostí k řešení a v rámci investičních akcí byla dána 

priorita věcem, které nebyly konfliktní a bylo je nutné také zabezpečit. 

Připomenu argumenty pro rozšíření této komunikace, kterými se zabývala rada města v červenci 

2015: 

„Město Přerov nemá dokončen páteřní dopravní systém. Státní investice se soustřeďovaly 

pouze do údržby stávajících komunikací. Ve městě již dlouhá desetiletí nebyla vybudována 

žádná nová státní komunikace. Přehlcený severojižní tah je naváděn na silnice nižších tříd, i 

na místní komunikace. Pro severojižní směr se užívají i silnice v centru města, které jsou tímto 

zahlceny a devastovány a dynamickým zatížením trpí i kulturní památky. 



Aby město bylo schopno nárůstu dopravy aspoň nějakým způsobem čelit, bylo nuceno v roce 

1997 zprůjezdnit střed města a na své náklady přeřešilo všechny strategické křižovatky buď 

na okružní nebo na světelné s dynamickým systémem řízení - nejdříve pomocí indukčních 

smyček, které jsou již nahrazovány videodetekcí.  A jsou to křižovatky i se silnicemi I. třídy. 

Město pochopitelně není schopno svými omezenými prostředky realizovat další nákladné 

stavby na krajské či státní silniční síti. 

 Jedním z problémů města je, že neexistuje fyzicky a ani pasportně vedení silnice I/55 přes 

město v jednom směru a ve druhém je doprava omezena. Součástí tohoto tahu je ul. 

Palackého ve městě Přerově, která je dokonce ve 160 metrovém úseku zúžena na 4,5 metru. 

Vždyť je raritou, že silnice I. třídy je široká pouze 4,5 metru. Díky tomu je druhý směr 

naváděn na komunikace ve středu města. Snahou je, aby tato silnice byla rozšířena 

v inkriminovaném úseku o 2 metry. Takto rozšířená by byla schopna bezproblémově převést 

v opačném směru vozidla integrovaného záchranného systému (dále IZS). V současné době 

vozidla IZS využívají opačný směr této komunikace z důvodu nejrychlejšího propojení 

v severojižním směru a v podstatě ohrožují projíždějící vozidla, která uhýbají až na travnatý 

svah. Je s podivem, že vozidla IZS nebyla ještě strůjcem dopravních nehody. 

Dalším následným krokem by bylo žádoucí pustit na rozšířenou komunikaci v opačném směru 

i vozidla městské a příměstské dopravy a úsilí završit zobousměrněním i pro všechna vozidla 

do 3,5 tuny.  

Dalším z argumentů, aby stát rozšířil tuto silnici je i to, že se připravují velké strategické 

stavby – dálnice D1 stavba 0136, začíná realizace stavby 0137. Riziko, že časový nesoulad 

uvedených staveb přivede do města další dopravu, je veliké a rozšířená ul. Palackého by 

pomohla tento nárůst eliminovat. Rovněž je její úloha nezastupitelná v případě jakéhokoliv 

dalšího dopravního omezení ve městě, ať již z důvodu oprav či dopravních nehod. 

Závěrem lze konstatovat, že ul. Palackého je a ještě dlouho bude v základním komunikačním 

skeletu nezastupitelná.“ 

V současné chvíli je dokumentace předána Ředitelství silnic a dálnic - správě Olomouc a k rozšíření ul. 

Palackého by mělo dojít v příštím roce. 

Na podkladě výše uvedeného jsem použil v článku výraz, nad kterým se pozastavujete. Nevím, zda je 

důležité rozebírat jedno slovo, jde spíše o nalezení takového způsobu řešení, které, ač nebude ideální 

pro určitou skupinu občanů, pomůže řešit situaci ve prospěch celku. Je nutné vidět věci v širších 

souvislostech a je nutné řešit dopravní problematiku v celém území města Přerova a bohužel někdy 

přijmout i nepopulární rozhodnutí v části území, která povedou ke zlepšení situace pro zbývající 

většinu obyvatel. Jsme v roce 2015 a připravují se velké státní dopravní investice (dálnice D1 - stavba 

0136, průpich, rozšíření ul. Polní a mimoúrovňové křížení se železniční tratí). Je zahájena i stavba 

dálnice D1 stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou. Realizace těchto staveb bude mít obrovský zásah 

do již tak špatné plynulosti dopravy. Chtě nechtě stejně dojde k tomu, že zmiňovaná ul. Palackého 

bude muset být rozšířena a v blízké budoucnosti i  zobousměrněna. 

V Přerově 19. 10. 2015 


