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                    V Přerově dne 20. Srpna 2014 

 

V Přerově dne 20. srpna 2014 

 

Otevřený dopis ministrovi dopravy 
  

 Vážený pane ministře, 

 

 jsem rozčarován Vaším přístupem k problematice „dostavby dálnice“ a realizace 

„průpichu“. Po Vašem nástupu do funkce ministra dopravy jsem doufal, že ze své pozice budete 

usilovat o to, aby se Přerov zbavil nálepky špatně průjezdného města. Byl jsem přesvědčen, že jako 

Přerovan (a zároveň coby odborník podnikající v dopravní oblasti) budete mít enormní zájem na 

tom, aby se dopravní situace v Přerově zlepšila. Místo toho se dozvídám věci, které mě nemohou 

nechat v klidu. Zdá se mi, že s klidem přihlížíte, jak se realizace dálnice posouvá, zpochybňujete 

průtah (či takzvaný průpich) – a vůbec vnášíte do problematiky více nejasností. Ukažte, co jste za 

dobu svého úřadování dokázal, předložte konkrétní kroky. Vždy jste byl kritikem politiků, tak tedy 

předveďte občanům našeho města, jak člověk z podnikatelského prostředí urychlí přípravy a 

realizaci plánovaných dopravních investic v našem regionu! Tolik na úvod.  

 

 Teď k faktům: 
 

 V souvislosti s dopisem ze dne 6. června 2014 ve věci aktuálních informací k postupu 

přípravy a výstavby dálnice D1 - staveb 0136,0137, se připomínám s realizací tzv. průpichu, jehož 

vybudováním by velká část problémů, daná časovým nesouladem výstavby obou úseků, byla 

vyřešena. Váš názor na stavbu průpichu je Přerovanům znám, prezentoval jste ho veřejně, nicméně 

pro uvedenou stavbu hovoří řada argumentů. Budu rád, když jim budete věnovat pozornost.  

 Průpich je jednou ze staveb, ze kterých se skládá celý průtah městem. ŘSD Olomouc 

připravuje stavbu silnice I/55 MÚK  s ČD Přerov-Předmostí, Olomoucký kraj okružní 

křižovatku II/436 ul. Polní s ulicí Dluhonskou, most Legií již Olomoucký kraj rozšířil v roce 

2007 za částku 160 mil. Kč. 

 Statutární město provedlo vykoupení areálu „Heinik“ a zajistilo jeho demolici za 3 mil. Kč. 

 Statutární město několikrát přepracovávalo dle pokynů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 

investiční záměr za částku 340 tisíc Kč. 

 Statutární město zajistilo dle dřívějších dohod s ŘSD dokumentaci k územnímu rozhodnutí                   

a vlastní územní rozhodnutí – a to za 1,6 mil. Kč. 

 Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr spolufinancování ve výši 25 mil. Kč. 

 Jsme nositelem připravovaného Memoranda mezi Statutárním městem Přerov, Olomouckým 

krajem a ŘSD o vzájemné spolupráci a podpoře, kde jsme připraveni jednat o zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení (za 2,5 mil. Kč) a bezúplatném převodu 
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pozemků za 3,2 mil. Kč (podpis smlouvy pozastaven na pokyn ŘSD, v této věci ale budeme 

dále jednat).  

 

 Průtah by byl schopen převést vozidla přes naše město - z důvodu časového nesouladu 

realizace uvedených dálničních staveb 0136 a 0137. Dálnice D1 bude napojena na ulici 

Tovačovskou, která se stane v podstatě sběrnou komunikací na dálnici. Dle celostátního sčítání 

dopravy v roce 2010 projede za podjezdem přes 18 tisíc vozidel v průběhu čtyřiadvaceti hodin. Po 

napojení dálniční křižovatkou bude dopravní intenzita zvýšena a křižovatka ulic Husova                          

a Kojetínská bude bez průpichu permanentně neprůjezdná. 
 

 Vážený pane ministře, 

 

  tato stavba je ve všech důležitých strategických dokumentech, v územním plánu města 

Přerova, její příprava byla již dříve s ŘSD dohodnuta. Město Přerov se v uvedené věci obracelo na 

tehdejšího náměstka Ministerstva dopravy ČR Ing. Tomáše Kaase, který v uvedené věci snad jediný 

byl aktivní a stavbu podporoval. V roce 2009 bylo zpracováno expertní posouzení investičního 

záměru a v roce 2010 byl zpracován nový investiční záměr, kdy ředitelem úseku výstavby ŘSD ČR 

byl Ing. René Poruba. Dle dostupných informací ale tento záměr již nebyl odsouhlasen. Na základě 

daných předpokladů a provedeného posouzení ekonomické efektivnosti byl doporučován 

z ekonomického hlediska projekt k realizaci v uvedeném finančním i časovém rámci. Když se stal 

ředitelem ŘSD ČR David Čermák, bylo dohodnuto, že spouštěcím impulsem k nastartování stavby 

bude již zmiňované memorandum mezi městskou a krajskou samosprávou a ŘSD. Z důvodů dalších 

personálních zemětřesení na ŘSD i Ministerstvu dopravy ČR nebylo memorandum uzavřeno. 

Generálním ředitelem ŘSD se stal Ing. Jan Kubiš, který 29. 7. 2014 rezignoval. Z reakce Ing. Čížka 

(ředitele úseku plánování a realizace staveb) na dopis náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. 

Aloise Mačáka ve věci podpory budování „průpichu“, jsem se dověděl, že záměr projektu je 

předkládán Centrální komisi MD a že rozhodnutí této komise je možné očekávat v září 2014.  

  

 Žádám Vás, pane ministře, aby se některého z jednání uvedené komise mohli zúčastnit 

zástupci krajské a městské samosprávy, aby členové komise získali i jakýsi přehled o zásadních 

krocích, které již byly v nedávné minulosti vykonány pro podporu realizace uváděné stavby 

„průpichu“. 

  

 Výstavbou přeložky silnice I/55 (celého průtahu) dojde k výraznému snížení dopravy v 

centru města Přerova, což povede k zásadnímu zlepšení plynulosti dopravy. Stavba je nezbytně 

nutná pro převedení městské a regionální dopravy, do dokončení dálnice D1 bude převádět i 

tranzitní dopravu ve směru sever - jih. Po realizaci a zprovoznění posledního úseku dálnice D1 

zůstane průtah I/55 hlavní sběrnou komunikací Přerova.  

  

 Možná, že proinvestované částky nejsou v porovnání s přípravou jiných státních komunikací 

velké, ale věřte, že pro samosprávné rozpočty jsou to částky citelné.  To, že stát nedokázal zajistit 

dostavbu 25 kilometrů dálnice, je velká ostuda, která tímto padá i na Vaši hlavu. V této fázi mi jde 

ale spíše o popisovanou stavbu průpichu, kterou nehodlám nechat jen na papírech a „utopenou“ ve 

výše uvedených částkách.  

  

 Pane ministře, apeluji na Vás - nezatraťme veškeré úsilí i finance, které již byly do přípravy 

vloženy a dokončeme přípravu - a nakonec i realizaci zmiňované stavby. 

         

S pozdravem 

 

 

Ing. Jiří Lajtoch 

primátor 


