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Aktuální stav přípravy posledního úseku D1 u Přerova 

 

Občané Přerova a zejména řidiči, kteří musí projíždět ucpanými ulicemi města, očekávají,  

zda se podaří včas zahájit stavbu posledního úseku D1. V pátek 9. 4. 2021 skončila lhůta pro 

podávání námitek účastníky opakovaného územního řízení pro stavbu. Původní rozhodnutí 

zrušil Krajský soud v Ostravě. Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel rozhodnutí o zrušení 

19. 11. minulého roku. Senátorka říká: „Procesní termíny řízení (viz Příloha) sleduji  

a konzultuji. Je zřejmé, že oddělení stavebního řádu při odboru strategického rozvoje kraje 

Krajského úřadu vede řízení v reálně možných co nejkratších termínech. Nejdéle, více než  

12 týdnů, však trvalo zpracování nových podkladů ze strany ŘSD.“ Další měsíc zdržení 

znamenalo vypořádání námitek k závaznému stanovisku Magistrátu města Olomouce k plánu 

zimní údržby.  

Nyní bude opět záležet na rychlosti vydání a kvalitě nového územního rozhodnutí, které 

můžeme podle vyjádření vedoucí oddělení očekávat do konce tohoto týdne. Stavební práce 

musí být zahájeny nejpozději do listopadu letošního roku, kdy končí platnost posouzení vlivu 

stavby D1 kolem Přerova na životní prostředí, tzv. EIA.  

V Olomouci 12. 4. 2021      

 

Příloha 

 

Průběh odvolacího řízení ke stavbě D1 

DATUM POPIS ÚKONU PRACOVNÍ DNY 

30. 1. 2020 předání odvolání z MM Olomouce  

3. 2. 2020 vydáno usnesení o námitce podjatosti úředních osob 2 

4. 2. – 10. 2. 

2020 

požádali jsme dotčené orgán o vyjádření k námitkám 

odvolání, které směřovaly do jimi vydaných závazných 

stanovisek 

1 

2. 3. 2020 obdrželi jsme poslední z vyžádaných vyjádření  

4. 2. – 3. 3. 

2020 

odesílání žádostí o potvrzení nebo změnu napadených 

závazných stanovisek na nadřízené správní orgány 

1 

24. 4. 2020 obdrželi jsme potvrzení posledního ze závazných 

stanovisek (od tohoto okamžiku nám započala běžet 
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lhůta pro vydání rozhodnutí) 

27. 4. 2020 vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny 

podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, 

že se k nim mohou vyjádřit (15 + 15) 

1 

27. 5. 2020 uplynula lhůta pro seznámení s podklady  

8. 6. 2020 vydání rozhodnutí o odvolání 8 

19. 11. 2020 obdrželi jsme z Krajského soudu v Ostravě rozsudek, 

kterým bylo naše rozhodnutí zrušeno, a byl nám vrácen 

správní spis 

 

25. 11. 2020 odeslali jsme žádost o potvrzení nebo změnu závazného 

stanoviska MŽP (EIA) 

4 

4. 1. 2021 obdrželi jsme změnu závazného stanoviska MŽP (EIA)  

8. 1. 2021 sdělení zástupce stavebníka, že na základě závěrů 

rozsudku Krajského soudu v Ostravě připravují doplnění 

spisu o Plán zimní údržby projednaný s příslušnými 

orgány státní správy 

 

17. 2. 2021 obdrželi jsme doplnění podkladů od zástupce stavebníka  

18. 2. 2021 vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny 

podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, 

že se k nim mohou vyjádřit (15 + 10) 

1 

15. 3. 2021 uplynula lhůta pro seznámení s podklady. Byl napaden 

nový podklad pro rozhodnutí – závazné stanovisko MM 

Olomouce k Plánu zimní údržby 

 

17. 3. 2021 odeslali jsme žádost o potvrzení nebo změnu závazného 

stanoviska MM Olomouce 

2 

22. 3. 2021 obdrželi jsme potvrzení závazného stanoviska  

22. 3. 2021 vydali jsme oznámení, že máme shromážděny všechny 

podklady pro rozhodnutí a sdělili jsme účastníkům řízení, 

že se k nim mohou vyjádřit (15 + 3) 

0 

9. 4. 2021 skončí lhůta pro podání námitek k podkladům  

 

 


