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Vážený pane řediteli,
čas se nezastavil jen postrčil pomyslnou ručičku časomíry do roku 2013.
aše
iniciativa ohledně dostavby R6 se nezastavila se starým rokem. Na prosincovém jednání
v Karlových Varech, kterého se zúčastnil i zástupce pro dopravu Karlovarského kraje Ing.
Navrátil jsme se dohodli, že budeme spolupracovat a navzájem se informovat o dění kolem
příprav stavby R6 a že naše setkání budou pokračovat i v novém roce. Karlovarský kraj uvítal
naši iniciativu a od našeho setkání se s Vámi nám podporu tímto vyjádřilo i nové vedení kraje
po krajských volbách.
První setkání v roce 2013 se uskutečnilo 16.1. v zasedací místnosti OÚ Řevničov
za nebývale hojné účasti, jak Vás určitě informovali zástupci Správy ŘSD ČR Karlovy Vary.
Velice pozitivně vnímáme zejména krok Ústeckého kraje, kde se do hledáčku priorit nového
krajského zastupitelstva dostala, po nezájmu bývalého vedení, rychlostní komunikace R6 a
tak se náš tým rozrostl opět o jednoho silného spojence, kterým bezesporu Ústecký kraj je.
Věříme, že na příštím jednání se dočkáme i podpory našeho Středočeského kraje a pak už
bude náš tým kompletní.
Rádi bychom na našem jednání projednali pozemkové úpravy katastrů dotčených obcí.
a naše jednání proto zveme zástupce Státního pozemkového úřadu v Rakovníku abychom se
minimálně dokázali orientovat v nepřehledné situaci, ke které došlo vznikem nového Státního
pozemkového úřadu, což rozhodně nebylo pro přípravu stavby tím nejlepším co nás mohlo
potkat.
Jak je z našeho dopi u patrné velice si ceníme vynikající spolupráce s ŘSD ČR práva
Karlovy Vary a jím pověřeným ředitelem Bc. Lukášem Hnízdilem, který je z našeho pohledu
a věříme, že i z pohledu krajů význanmou osobností, skvělým manažerem a vyjednavačem
pro náročné vedení správy spojené s její reprezentací a přípravou náročných staveb, které má
uvedená správa v kompetenci.
Závěrem dovolte abychom Vám popřáli v novém roce hodně pracovních a osobních
úspěchů a pozvali Vás na naše druhé sezení které se koná od 9,00hod. v zasedací místnosti
OÚ Krupá dne 26. února 2013 za účasti zástupců všech krajů, zástupců ŘSD ČR Správy
Chomutov a Závodu Praha a zástupce Státního pozemkového úřadu.
S pozdravem starostové na trase R6 d~\:.~(1HH?I~-"'Jiří Petráček, starosta obce Řevn ičov
Eva Hůlová, starostka obce Krušovice
Jiří Klátil, starosta obce Krupá
Jiří Barsa, starosta obce Nesuchyně
Alena Kozáková, starostka obce Děkov
Jiřina Milerová, starostka obce Horesedly
Ivan Fides, staro ta obce Hořovičky
Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad
Bohumil Peterka, starosta obce Lubenec

