Ministerstvo dopravy ČR
K rukám ministra dopravy Bc. Zdeňka Žáka
Vážený pane ministře,
dovolte abychom se Vám úvodem našeho dopisu představili. Jsme starostové obcí na
trase nedostavěné rychlostní komunikace R6 mezi Novým Strašecím a Karlovými Vary.
Situace, kterou každodenně zažívají občané našich obcí je jen těžko popsatelná, protože slova
smog, hluk, prach, psychická zátěž, stres a obavy o zdraví jsou v dnešní době svým způsobem
bagatelizovány v porovnání s některými relacemi televizních zpravodajství.
Stavba dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary se řeší spoustu let. S ohledem na
časovou osu vývoje a příprav výstavby této spojnice Karlových Varů s hlavním městem se
pouze slibuje, ale nekoná. Situace okolo přípravy R6 byla v době, kdy ji připravovalo ŘSD
ČR Závod Praha nepřehledná. Přechodem přípravy stavby, v r. 2009, na ŘSD ČR Správa
Karlovy Vary vše dostalo spád a pořádek. R6 v úseku Nové Strašecí - Bošov je jedna
z nejlépe připravených staveb. Ke škodě nás všech se Dopravní strategie rozvoje dopravní
infrastruktury ČR mění téměř s každým novým ministrem. Vše má .jasnou" koncepci, která
dle našeho názoru nevychází ani tak z potřeb krajů a postižených měst a obcí jako spíš z lobby
úředníků státni správy a samosprávy, kteří díky nestabilní vládě, výměně ministrů, současné a
minulých vládních krizí, využívají svých znalostí a postavení ke změnám, které nejsou vždy
v souladu se strategií rozvoje.
Před třemi lety měla
dostavba R6
v Dopravní strategii rozvoje dopravní
infrastruktury ČR prioritu. V té, z června letošního roku, je R6 mimo prioritu aniž by se
počkalo na výsledky ekonomického hodnocení stavby. Společně s Karlovarským krajem jsme
v červenci 2013 poslední verzi Dopravní strategie připomínkovali.
Vážený pane ministře, nejsme pasivní kritici, do připrav stavby jsme vnesli iniciativu,
snahu o propojení a funkčnost různých ministerstev, institucí, státní správy a samospráv.
Iniciativně se snažíme na pravidelných schůzkách o konstruktivní řešení a posuny stavby
vpřed.
Věříme, že se naším dopisem budete zabývat a dostavbě R6 se bude nadále věnovat
zvýšená pozornost a bude zařazena zpět do Dopravní strategie rozvoje dopravní infrastruktury
ČR.
S pozdravem starostové na trase R6 dne 26.7.2013
.Jiři Petráček, starosta obce Řevničov
Eva Hůlová, starostka obce Krušovice
Jiří Klátil, starosta obce Krupá
.Jiří Barsa, starosta obce Nesuchyně
Jiřina Milerová, starostka obce Horesedly
Alena Kozáková, starostka obce Děkov
Ivan Fides, starosta obce Hořovičky,
Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad
Bohumil Peterka, st
ce Lubenec
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